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New Yorko rubsiuvhj kova.
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Ncw Yorko ruhsiuviai sutinka 
užbaigti lokautą arbitracija;

Lloyd George grūmoja 
angliakasiams.

žada išleisti patvarkymą apie
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Lietuvoj e.
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Jungtinės Vaisi, tariasi su Meksika
Anglų kariuomenė sumušė lenkus

Ministerijos krizis 
Lenkijoje.

Premjero Witos ministerija re
zignavo; nepajėgusi Silezijos 

klausimą išspręsti.

VARSA VA, geg. 30. — Len
kijos premjeras Witos įteikė 
savo rezignaciją. Visa tai pada
ryta delei dabartines valdžios 
nepajėgimo tinkamai Augšto- 
sios Silezijos klausimą išspręs
ti, o kartu ytin didelio gyvento
jų nepasitenkinimo oficaliniu 
(vadinas, valdžios) nusistaty
mu linkui pačių Augštosios 
Silezijos maištininkų.

Prezidentas Pilsudskis re
zignaciją priėmė, ir savo nuo
monės apie tai dar nepareiškė, 
negi yra daręs kokių nors žing
snių, kad naują ministeriją su
darius.

KATTOWITZ, Aukštoji Sile
zija, geg. 28. — Talkininkų ko
misijos plebiscitui tvarkyti jė
gos užėmė Annabergo augštu- 
mas. Abi pusės didelių nuosto
lių turėjo. Pranešama, kad su
sirėmime tarp Anglų kariuo
menės ir Lenkų “insurgentų’* 
pastarieji neteko 150 vyrų. Jie 
užmušta.

Jungtinės Valstijos tariasi 
su Meksika. .

Wsahingtono valdžios memo
randumas jau įteiktas prezi

dentui Obregonul.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 31, 1921 
as required by the act of Oct 6, 1917

Italija aneksuosianti 
Fiume’ą.

Prieš Birželio 1 busianti pasi
rašyta nauja sutartis.

ROMA, geg. 30. — Šiandie 
čia sužinota, kad Italija galuti
nai pasiimsianti į savo rankas 
Fiume miestą. Paimsianti j j 
tam tikra sutartimis su Jugo
slavija. Sutartis busianti pasi
rašyta prieš birželio 1 dieną. 
Ta pačia sutartimi Jugo-Slavi- 
ja gaus Porto Baros’ą.

“Nesocialistų” viršyla nuomi- 
nuotas Pre-Amūro prezidentu;

kursto sekrdynes žydų.
’ ------------- r

TOKIO, geg. 28k — Paskuti
nėmis iš Vladivostoko žinio
mis, nauja Pre-Amuro valdžia 
jau sudaryta. Nesocialistinės 
organizacijos pirmininkas, Mer 
kudovas, esąs nominuotas pre
zidentu. Praeitą ketvergą tą 
miestą užėmė kariuomenė, ku
rią pirma komandavęs gene
rolas Kappell.

Sakoma, kad dalis Vladi
vostoko milicijos kiek galėda
ma priešinosi kappelistams, ir 
tik po ilgos kovos Kappell’io 
jėgos pajėgė užimti milicinin
kų kavticrą. t Puolikai neteko 
šešių žmonių užmuštais ir ke- 
liato ~ sužeistais.

Tomis pačiomis žiniomis, 
Vladivostoko gatvėse pasirodė 
atsišaukimų, kur raginama 
skersti žydus. Beto, revoliuci
nės Vladivostoko valdžios pre
mjeras, Medvediev, esąs areš
tuotas.

rubsiuvių ūpas geras.

[Telegrama Naujienoms]
NfeW YOHK, geg. 30. — Po 

to, kai samdytojai ėmė rodyti 
palinkimo užbaigti savo pas
kelbtąjį prieš Amalgameitų 
uniją lokautą, vietos rubsiiiviai 
taipjau pareiškė, kad jie ir 
pirma ir dabar sutinka šitą 
ginčą išspręsti gražumu.

Pėtnyčioj čia buvo sušaukta 
šeši vietos rubsiuvių masiniai 
susirinkimui, kur kaip vienu

verstiną arbitraciją; ir samdy
tojai turį nusilenkti.

LONDONAS, geg. 30.—i Pra
eitą subatą Anglijos premjeras 
Lloyd George buvo pasikvietęs 
angliakasių unijos pildomąjį 
komitetą. Kalbėjo apie užbai
gimą streiko susitarimu-arbit- 
racija.

Nors jau senai bandoma už
baigti tą kovą susitarimu, bet 
iki šiol tie. bandymai jokių pa
sekmių nedavė. Ir samdytojų 
ir angliakasių įgaliotiniai nusi-

balsu priimta rezoliucija, įga-. leidimų daryti nelinkę.
Įjojanti unijos viršininkus da-! Premjeras Lloyd George be 
ryti naują sutįrtį su samdyto- bitą angliakasių unijos virši- 
jais. I 
sakyta:

“Mes, 
ing Workers unijos nariai, ku-; tuomet pati valdžia tai pada- 
rie kone pus? melų kai esame, ryti priversianti. Trumpai sa- 
iSmesti iš dirbtuvių, savo susi- kant, busiu išleistas naujas 
rinkime gegužės 27 dienų, 1921,: patvarkymas apie verstinų ar- 
iškiausę musų įgaliotinių pra- , bitraciją. Tada ir vieųa ir ki-

Hezoliuci oj be kita pa- ninkama pareiškė, kad streikas 
• ' užbaigti reikalinga. Užbaigti

Amalgamated Cloth-, susitarimu. Jeigu to nebusiu.

WASHINGTON, geg. 30. - 
Pėtnyčios vakare Jungtinių 
Valstijų atašė Meksikoje, Geo-

T'. Suninierlin, turėjo pasi
kalbėjimą su Meksikos preži- 

dentu Obregonu. Pasitarimo 
smulkmena neskelbiama. Pasa
kyta tik tiek, kad “pasitarimas 
buvo labai draugingas.”

Kiek patirta, tai tuo pačiu 
kartu Summerlin įteikęs Wa- 
sliingtono valdžios memoran
dumą Meksikos pripažinimo 
klausimu. Memorandumo turi
nys dar nežinomas. Vieni sako, 
kad jis esąs toks, kaip nesenai 
skelbė gautosios iš Wasbingto
no žinios, kiti gi — kad jis 
neesąs “nė ultimatumas,” negi 
“nekeičiamos Wasbingtono vai 
džios sąlygos,” Vadinas, tik 
šiaip diplomatinis pareiškimas.

Koks bus galutinis visa to 
davinys, nieks negali numany
ti. Vietos laikraščiai visaip spė
lioja, bet tai tik spėliojimai. 
Pati valdžia nič nieko nesako.

True translation filed vith the post- 
master at Chicago, III., May 31, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai koncentruoja 
kariuomenę.

Bucharesto valdžia rodanti dl- 
cTelio HUslrupinimo; bolfievikai 

koncentruoją kariuomenę ne
toli Klevo.

Nepaliuosuo ja Mooney.
Kapitalistai nieku budu nenor 

paliuosuoti savo auką.
» — ii . - ir , t , i , ■.

SAN FRANCISCO, geg. 30. 
— Teisėj id Herold Louderback 
vakar atsisakė paliuosuoti iš 
San Quentin kalėjimo paskil- 
busį San Francisco darbininkų 
vadą, Tarną Mooney, Mooney 
advokatai norėjo pasinaudoti 
vienu senu įstatymu ir reika
lavo, kad butų paliuosuotas 
įkalintasai. Valdžios advokatas

nešimo apie tai, kad vedama 
derybos su samdytojų įgalioti
niais,.. šiuomi savo įgaliotinių 
elgesį užginame ir kartu juos 
jgaliojame ir tolimesnių pas
tangų daryti, kad tinkamą su
tartį padarius.”

Vis dėlto, rezoliucijoj pareiš
kiama^ kad by vieną naują 
saYndytojų pakimojimą griauti 
Amalgameitų uniją darbinin
kai visu griežtumu atrems.

Rubsiuvių ūpas kuogeriau- 
sias. Visi jau numato ilgos ir 
atkaklio kovos pabaigą. Pabai
gą, kuri Amalgameitus pada
rys dar stipresniais nei kad jie 
buvo iki šiol. Samdytojai savo 
tikslo neatsiekę/Mlabąr priver
sti vesti derybas sir ta unija, 
kuri jiems yra tarytum kaulas 
gerklėje.

ta pusė, norint nenorint, turė
sianti taikintis.

Beje, valdžia jau 
samdytojus, kad jie darytų 
tam tikrus nusileidimus darbi
ninkams. Tai algų klausimu. 
Mat, samdytojai nori sumažin
ti algas, — jeigu jau nevisur, 
tai bent tose vietose, kur ka
syklos “duoda nuostolių.” Kad 
tų “nuostolių” nebūtų, valdžia 
žada tam tikrą sumą pinigų 
paskirti.

ragina

Riaušės Kristianijoj.
Norvegijos sostinėj neišeina 

vienas laikraštis, išskiriant 
socialistų,

LONDONAS, geg. 30.
i tos laikraščio, Londdn Times 
korespondentas, esantis Norve-

nė

Vie-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Illį, May 31, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917 

Angly kariuomenė supliekė 
Lenkus.

Užėmė Annabergo aukštumas 
Ir užmušė 150 “insurgentų.”

PARYŽIUS, geg. 28. — ži
nios, kurių šiandie gauta užsie
nio reikalų ofise, sako, kad 
Briege, netoli Augštosios Sile
zijos rubežiaus, yra koncent
ruojama Vokiečių kariuomenė.

PARYŽIUS, geg. 29. — Fran
cijos reikalų ofise gautomis ži
niomis, Rumanijos valdžia y- 
tin rimtai susidomėjusi tarybų 
Rusijos kariuomenės koncent
ravimu pietvakariuose nuo 
Kievo. Tenai esą sukoncentruo
ta net apie trysdešimts divizi
ją-
Bolševikų valdžios ministeris 

visa tai užginčija.
RYGA, geg. 29. — Bolševi

kų valdžios užsienio reikalų 
ministeris, Jurgis (^ičerinas, 
pasiuntė Rygon griežtą užgin- 
čijimą, busią kai kuriose vie
tose parabely yra koncentruo
jama sovietų valdžios kariuo
menė.

Kartu užginčijama ir tos ži
nios, kur skelbė apie maištus 
Tambovo bei Kursko provinci
jose, ir taip vadinamos “ža
liosios armijos” evikimą Pet
rogrado, Pskovo ir Novgorodo 
gubernijose. (*ičerinas (paeriš- 
kia, kad tos žinios esančios 
grynų gryniausls išmislas.

BURLESONAS VYKSTA 
VIENNON.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis U 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalytų jj perskaityti Num. 
Jau atėjo Socialdemokratas 
num. 7, 8 ,9* 10, 11, 12, 13, 14, 
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr. 
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5 
centus.

Gaunamas Naujienų ofise.

Tariasi su buvusiais priešais.

BERLINAS, geg. 27. — Bu
vusia Jungtinių Valstijų pašto 
viršininkas, Albertas S. Burlc- 
sonas, šiandie išvažiavo Austri
jos sostinėn Viennon. Vyksta 
tenai amerikiečių. medvilnės 
augintojų ir fabiikininkų rei
kalais. P-nas Burlesonas jau 
geroka valanda kaip vieši Vo
kietijoje. Ir čia jis tais pačiais 
reikalais atvyko. Burlesonas 
mano, kad Vokietija ir Austri
ja “kada nors bus geriausia 
marketas Amerikoj medvil
nėj."

tečiaus pareiškė, kad tas įstaty- 
mas negal būt taikomas... Icri- 
minalfetams. Ir teisėjas val

džios advokato nuomonei pri
tarė.

San Francisco darbininkai 
jau senai darbuojasi, kad įka
lintą savo vadą jjaliuosavus. 
Visa, kas iki šiol teko patirti 
apie Tarno Mooney bylą, rodo, 
kad jis yra nekaltas. Vienas po 
kito valdžios liudininkai prisi
pažino, kad bylos metu buvo 
padaryta daug suktybių. Bet 
to neveizint —■ Tanias Mooney 
nepaliuosuojamas. Matyt, kapi
talistai nori, kad San Francis
co darbininkų darbuotojis iš 
kalėjimo jau nebeišeitų.

* - - - ------------- -------------—

JURININKŲ RIAUSfiS 
KYNIJOJ.

Sužeidė dvyliką amerikiečių.
AANGAI. Kynija, geg. 30.— 

Praeito nedčldienio, gegužės 
22, naktį šiame mieste įvyko 
ytin stiprus susirėmimas tarp 
Jungtinių Valstijų ir Japoni

jos karinių laivų jurininkų. Su
sirėmimo metu dvylika ameri
kiečių jurininkų sužeista. Du, 
sako, labai pavojingai.

Pasekmėje to, Jungtinių Val
stijų karinių lavių jurininkams 
uždrausat išeiti miestan. Už
draudė patys karinių laivų val
dininkai.

(Praeitą ketvergą iš Tokio 
buvo pranešta, kad penki su
žeisti amerikiečiai jau mirę).

Kratos Paryžiuj.

Iškrėsta keturiasdešimtys 
triobėsių.

BRIAND GAVO PASITIKfiJI- 
. M0 BALSAVIMĄ.

Didelė didžiuma balsų valdžios 
pozicija užgirio.

PARYŽIUS, geg. 27. — Va
kar atstovų butas didele did
žiuma balsų išreiškė savo pasi
tikėjimą valdžia. Visais klausi
mais atstovų butas valdžios 
pozicijai pritarė. Gi kada klau
simas pastatyta balsavimui, 
tai už pasitikėjimą Briando 
valdžia balsavo 419 a tat, prieš 
— 171.

PARYŽIUS, geg. 30. — šį rytą 
Paryžiaus policija, turėjo “dar
bo:” išrėte keturiasdešimts 
triobėsių, jų tarpe Francijos 
komunistą partijos sekreto
riaus Frossardo ir kito tos pa
čios partijos darbuotojo Lorio- 
to rezidencijas.

Ar rasta “kas reikėjo” ir ar 
yra areštuotų — nėra žinios.

OPPELN, geg. 30. — Tarp 
Francuzų ir kitų talkininkų— 
Anglų ir Italų — karininkų 
jaučiama ytin žymus nesiken- 
timas. Francuzai mat kur gali, 
eina talkon “insurgentams.” 
Tuogi tarpu Anglai ir Italai la
biau simpatizuoja Vokiečiams.

Auka angliakasiams.

RYGA, geg. 30. — Gauta ži
nių, kad Rusijos profesinių są

jungų kongresas priėmė re
zoliuciją, kuria nutarta pasiųs
ti Anglijos angliakasiams šim
tą tūkstančių dolerių.

BERLINAS* geg. 30. — Gau
ta žinių, kad Augštojon Sildzi- 
jon Onglija siltnčia ne keturis 
batalionus, bet visą diviziją ka
reivių.

PINIGŲ KURSAS.
Subatoj, geg. 28 d, užsienio pini- 

S kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25,000 dolerių, bankų buvo skai

toma Amerikos plūgais iiaipt
. Anglijos 1 svaras ................... $3.89

Austrijos 100 kronų....... .......  $0.26
Belgijos 100 frankų .........  $8.37
Danijos 100 kronų ................ $17.82
Finų 100 markių .........   $2.10
Francijos 100 frankų ............ $8.36
Italijos 100 lirų ......................  $5.30
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.65
Lenkų 100 markių ..........  $0.13

Olandų 100 guldenų... .............$15.30
Norvegų 100 kronų .................$15.30
Sveicorų 100 kronų ................  $17.65
Vokiečių 100 markių $1.65

gijos sostinėj Kristianijoj, savo 
Inilcra&čiiii pi-ariežia. l<a<l snl>a- 
tos naktį ir pačioj Kristanijoj 

ir daugely kitų vietų įvyko y- 
tin rimtos riaušės. Didele mi
nia žmonių buvo užpūolusi vie
ną svetainę. Teko pasišaukti 
policiją, kuri tik po atkaklios 
kovos su minia paėmė viršų ir 

i puolikus išvaikė. Keli policis- 
tai sužeista.

Paskui buvo surengta visa 
eilė areštų,
Kristanijoj šiandie neišėjo nei 
vienas laikarštis, išskiriant tik 
socialistų laikraščius. Pasta
rieji tikrina, jogei padėtis, jų 
manymu, esanti labai paten
kinanti.

Tos riaušės Norvegijoje, tai 
pasekmė jurininkų streiko. 
Apie trejetą savaičių tam at
gal laivų kompanijos sumaži
no jurininkams algas. Jurinin
kai, suprantama, užprotestavo. 
Bet kada ir tai negelbėjo — 
paskelbta streikas. Kaip tik 
jurininkai paskelbė streiką, 
valdžia šoko pagailimi samdy
tojams. Mobilizuota kariuome
nė ir laivynas. Dabar prie kiek
vienos prieplaukos stovi apsi
ginklavę kareiviai ir žiuri, 
“kad butų tvarka.” šitaip da
lykams susidėjus organizuotie
ji Norvegijos darbininkai nu
tarė eiti pagalbon savo drau
gams jurininkams. Jeigu sam
dytojai savo nusitarimo neat
mainys: nepaliks tas pačias al
gas, kokios ,buvo prieš streiką 
ir bandys laužyti jį (streiką) 
pagalba kariuomenės ir . streik
laužių — bus paskelbta gepe- 
ralis streikas.

Pūga Montanoj.
HELENA, mont., geg. 30.— 

Praeitą subatą Montanos val
stijoj siautė pūga. Sniegas pa
sirodė Yellovvstone.

CHICAGO, geg. 30. —. Lap
kričio mėnesį Clricagon atvyks 
Prancūzų generolas Foch.

(“ELTOS” ŽINIOS, paštu per Lietu
vos Informacijų Biurų Washingtone]

SUSINĖSIMAS ąU RUSIJA.
Paštų, Telegrafų ir Telefonų 

Valdybos pranešimu, nuo š. 
m. gegužės 2 d. visose pašto- 
telegrafų įstaigose bus priimi
nėjama paprasta ir apdrausta, 
korespondencija išsiuntimui į 
Rusiją, o taip pat ir išduoda
ma gauta tokia pat korespon
dencija iš Rusijos.

DELEI ŠVENTADIENIŲ 
UŽLAIKYMO.

Plungės Krikščionių Demok
ratų Partijos skyrius savo vi
suotiname susirinkime balan
džio 24 dieną vienu balsu nus
prendė:

1) Reikalauti iš Miesto Val
dybos uždaryti visus traktie
rius šventadieniais.

2) šventadieniais sumos me
tu uždrausti “bagamazams” 
prekiauti.

3) Atlaidų dienomis pašalin
ti. prekymečius.

4) Sodžiuose uždrausti ren- 
ti “vakaruškas.”

5) Uždrausti šventadieniais 
vežioti prekes ir kitus krovi
nius.

ŽYDŲ AUGSTESNIOJI 
MOKYKLA.

“Draugijai Aukštesniems 
Mokykloms žydų tarpe skleis
ti” atidengia š. m. gegužes mėn. 
pradžioje 3 mėnesių laikui žy
dų aukštesnius kursus Kaune 
žydų abiturientams ir studen
tams, negalintiems valiuoti į 
užsienį tęsti savo mokslą. Tuo 
tarpu atidaromi 3 skyriai: ma- 
tertiatikos-gamtos įstoti j os-
filozofijos sk. ir juridinis-eko- 
nominis skyrius. Greta pagrin
dinių pamokų taip pat visa ei
lė viešų paskaitų, prieinamų 
visiems. įSy<lwi ■ studentai ir abi- 
turientai karštai prisidėjo prie 
to darbo ir dabar jau įsirašęs 
žymus klausytojų skaičius.
LENKAI PRADEDA TVIRTIN

TIS GARDINE.
“Žydų Balso” pranešimu iš 

tikrų šaltinių, lenkų valdžia 
balandžio 29 d. sušaukė Gardi
ne. žydų inteligentų atstovus 
(daktarus, inžinierius, advoka
tus ir tt.) ir pareiaklavo iš jų 
pasirašyti, jog jie reikalauja, 
kad Gardinas priklausytų Len
kijai, o ne Lietuvai. Tam rei
kalui jiems duota 10 dienų lai
ko.

Susirinkusieji atsisakė pasi
rašyti ir kreipės tuo reikalu į 
Lenkų Seimo žydų atstovus 
Varšavoj, kad jie protestuotų 
prieš tokį prievartos žingsnį iš 
lenkų pusės.

Pranešama iš Klaipėdos, kad 
lenkai supirko ten jau visą ei
lę sandelių ir privatinių namų 
juos tuojau apmokėdami. Jie 
stengėsi ir D-ro Gaigalaičio na
mus nupirkti, kuris tačiau at
sisakė lenkams bent ką par
duoti.

Gegužės 3 d. išvažiuoja iš 
Maskvos į Kauną naujas Sovie
tų Rusų Atstovas Lietuvai Ara- 
lov.
KAUNO ŽYDŲ BENDROME- 

NfiS TARYBA.
Kauno Žydų Bendromenės 

Tarybos pranešimu, Kaune 
balsavo rinkimuose į naują 
Kauno žydų bendromenės tary- 
'bą 3,454 asmenys, išrinktas 
51 atstovas.

Viso išrinktųjų atstovų yra 
sionininkų 12, ortodoksų 15, 
kairiųjų darbininkų 12, o kiti 
prie mažesnių grupių.

Išrinktųjų tarpe yra Žydų 
Reikalų ministeris D-ras Solo- 
veičikas, Žydų Tautos Tarybos 
pirmininkas D-ras Rozenhau- 
mas, Žydii Tautos Tarybos 
Kultūros Skyriaus vedėjas 
D-ras Deutscldenderis, Žydų 
Reikalų Ministerijos Kultūros 
Skyriaus vedėjas D-ras švabe, 
buvęs Prekybos, Pramonės bei 
Finansų vice-minretefis D-ras 
Rachmilevičius, Kauno mies
to vyriausias rabinas p. ša piro, 
Kauno miesto rabinas p. Kark, 
Slabados rabinas p. Jablonskis, 
Kauno Žydų mokytojų semi
narijos direktoris p. Gez.

Gaisras Kaune.
Dar galutinai nepatikrintom 

žiniom, balandžio 27 d, iš ar
tilerijos ccntralines kepyklas 
kamino kilęs gaisras sunaiki
no prie Gedimino g-vės, tarp 
Keistučio, Miškų gatvių ir Vy
tauto proispcktoi, 37 namus, 
kurių dauguma buvo mediniai. 
Re pastoges » peleista 300 šei
mynų, apie 1,500 gyventojų. 
Neskaitant dkielių gyventojų 
turto nuostolių, kurie tuo tar
pu dar nesuskaityti, buvę trys 
žmonių aukos.

SKAITYKIT IR PLATINKTT 
“NAUJIENOS”

Auksinai
Laikinai Atpigo

Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai vakar- 
šiandien nupuolė gana žymiai, ir jų atpigusia 
kaina gali pasinaudoti tie, kuriems reikia išsiųsti 
pinigus Lietuvon. . Kaip ilgai jie bus atpigę — 
nežinia. Gal tik dieną-kitą, o paskui vėl pradės 
eiti brangyn per kokį mėnesį laiko, kaip buvo 
laukiama. Kam reikia siųsti pinigus, tas ge
naus tegul siunčia juos, nesileidžiant į spe
kuliacijų. 'S.

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigij siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir .Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilnų gvarantijų už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi- 
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, TU-
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Apie Pinigu Siuntimo Lietuvon
Paaiškinimas Pirmas

Lenkijon, tai iš Ameri

V
ISIEMS pinigų siuntėjams, kurie arba nuolat arba retkarčiais siunčia visokias sumas pi
nigų Lietuvon savo giminių šelpimui, nuosavybės supirkimui, arba pasidėjimui bankan, 
mes manome, bus pravartu smulkiaus patirti apie pinigų siuntimo būdą ir kaip greičiaus 
jie gali būti pristatomi Lietuvoj žmonėms, kuriems jie yra siunčiami.

Pinigai Lietuvon nueina greičiausia, kada jie yra siunčiame tiesioginiu budu, kaip juos siun
čia Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius. Tai yra būdas tiesaus susinėsimo be jokių tarpininkų ar 
agentų su didžiausiuoju Lietuvos Banku, kurs turi galimybės tuojaus išmokėti žmonėms pinigus 
per savo skyrius arba per Lietuvos Pašto skyrius. , jį

Įsteigti pasekmingą ir greitą pinigų pristatymą Lietuvoj nebuvo lengvas dalykas. Idant pi
nigai greičiaus butų pristatomi, reikėjo, kad Lietuvos Bankas, o ypač Lietuvos paštas įvestų pas 
save gerą tvarką. Išpradžių Lietuvos pašte, Kaune ir skyriuose, gulėdavo didelės krūvos maišų 
su laiškais ir pinigais iš Amerikos ir niekas jų nesiskubino pristatyti. Reikėjo gana aštrių ragini
mų iš Amerikos, o taipgi iš pusės Lietuvos Banko, idant atsiekus nuolatinio Lietuvos Pašto tvar
kos pasitaisymo. Naujienoms, ytin, rūpėjo tas dalykas ir Naujienų vedėjai nuolat ragino Lie
tuvos įstaigas, kad rūpintųsi Lietuvos pašto sutvarkymu. >

Dabar jau galima pasidžiaugti, kad Lietuvoj kaip Lietuvos paštas, taip bankai, taip ir visas 
valstybinis gyvenimas daugiaus susitvarkė. Todėl kaip laiškai taip ir pinigai daug greičiaus pa
siekia Lietuvoj tų žmonių, kuriems jie yra iš Amerikos siunčiami.

Prie greito, netrukdomo, neužvilkinamo ir tvarkaus pinigų išsiuntimo iš Amerikos ir išmo
kėjimo Lietuvoj daugiausia prisidėjo dvi didelės pinigų siuntimo įstaigos: NAUJIENOS, Ame
rikoj ir LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES BANKAS, Lietuvoj.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius įvedė tą paprotį, kad priimtieji siuntimui pinigai butų 
išsiunčiami iš Amerikos neilgiaus kaip už 24-rių valandų po jų priėmimui. Tokia tvarka gyvuoja 
Naujienų P. S. Skyriuje. Joks pinigų siuntinys nebūna užlaikytas ilgiaus kaip 24 valandas. Jeigu 
siuntinys neužkliūva kur paštoj ar per klaida nenueina vietoj Lietuvos 
kos Lietuvon kiekvienas siuntinys turi nueiti ir paprastai nueina maž-daug į dvidešimts vieną 
dieną. Daugumoj atsitikimų Naujienų Skyriaus siųstieji pinigai yra pasiekė Kauno neilgiaus 
kaip į tris sakaites. Naujienų perlaidų siuHtiiii'ai yra numeritioti. Jeigu Lietuvos Bankas negau
na iš eilės kurio-nors siuntinio numerio, tai bankas tuojaus telegrafuoja Naujienoms, kad to ir 
to numerio trūksta. Tada Naujienų P.'S. Skyrius tuojaus siunčia Kaunan siuntinio nuorašą arba 
dublikatą. Taip, nesenai, Balandžio mėnesyje, Kaune buvo išvogtas paštinis vagonas, kur buvo 
daug Amerikos laiškų. Tarp tų laiškų buvo ir Naujienų siųstųjų perlaidų. Lietuvos Bankas 
tuojaus telegrafu davė apie tai žinią Naujienoms, ir apie tai kas atsitiko Kaune Naujienų P. S. 
Skyrius sužinojo už vienos dienos po atsitikimo. Tada, tuojaus tapo pasiųsti dublikatai tų sąrašų, 
kurie kartais galėjo būti tarp išvogtų laiškų. Tuo budu pinigų išmokėjimas Lietuvoj negalėjo už
sivilkti daugiaus kaip dviems ar trims savaitėms. Suprantamas dalykas, kad panašią apsaugą, 
panašų užtikrinimą ir aprūpinimą gali duoti nebile kas, bet tik tokia įstaiga kaip Naujienų P., 
S. Skyrius. s

Lietuvoj pinigus išmoka Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas, kurio korespondentu 
Amerikoj yra Naujienų P. S. Skyrius. Šis bankas yra didžiausias ir tvirčiausias Lietuvos bankas. 
Jis turi daug skyrių ir daugybę darbininkų, kurie yra pripratę prie to darbo ir gerai jį gali ap
rūpinti. t

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas stengiasi pirmiausia persitikrinti ar yra toks žmo
gus, kuriam pinigai yra siunčiami, ir ar tas žmogus yra tikrai tuo žmogumi, kuriam pinigai pri
klauso. Jeigu bankas to nedarytų, tai Lietuvoj dažnai pinigus priimtų visai ne tie žmonės, ku
riems jie priguli. Kad Naujienų siunčiamieji pinigai niekad nepapuola į neprigulinčių žmonių 
rankas, tai reikia ištikrųjų pasidėkavoti Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankui, su kuriuo Nau
jienų P. S. Skyrius veda reikalus.

Kada Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas gauna Naujienų užsakymus išmokėti pinigus, 
tai bankas tuojaus išsiuntinėja paklausimus žmonėm, kad jie atsilieptų ir jeigu jie tuojaus atsi
liepia, tai tuojaus ir gauna pinigus, o jeigu, jie nežino kas daryti ir neatsiliepia, tai gali ilgiaus lai
ko praeiti, kol bankas sužinos apie jų buvimą, o todėl jie negaus taip greit pinigų. Reikia, todėl, 
kad pinigų siuntėjai iš Amerikos paaiškintų savo giminėm Lietuvoj, kaip jie turi atsiliepti į 
bailio užklausimus. Didesniam pinigų išmokėjimo pagreitinimui Naujienos siuntėjams duoda 
savo kvitų dublikatiis, kuriuos siuntėjai gali pasiųsti savo giminėms Lietuvoj. Pinigų paėmėjas 
gali tuos dublikatus tuojaus pasiųsti Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankui ir bankas pagal jų 
tuojaus išmokės pinigus. ■ A ' . . ......................

šitie visi paaiškinimai yra labai svarbu įsitėmyti kiekvienam, kurs kada-nors, siunčia ar siųs 
pinigus Lietuvon. Kiekvienas savaimi turi suprasti, kad saugumo, tikrumo ir greitumo pinigų 
pristatyme Lietuvoj negalime laukti iš mažų, menkų, nepatyrusių agentūrų, kurios, arba neturi 
tiesioginio susinėsimo su Lietuvos banku ir veikia per kitas agentūras, arba neturi tinkamos 
tvarkos ar sistemos pinigų pasiuntime ir sužinojime apie jų likimą kelionėje, arba nėra užtikė- 
tinos todėl, kad negreit pinigus išsiunčia iš Amerikos, panaudojant juos čia kokiem nors pašali- 
niems reikalams. Nėra abejonės, kad pilną užtikrinimą, geriausią patarnavimą, ir apsaugą gau
na visi tie, kurie siunčia Lietuvon pinigus per panašias įstaigas, kaip Naujienų P. S. Skyrių. Įsi
tikinimui tame Naujienų ofise kiekvienam pinigų siuntimo rekordai yra atviri peržiūrėjimui 
kada tik yra reikalas. , '

Vėliaus apie Naujienų P. S. Skyriaus ypatybes dar paaiškinsime smulkiau.

■■ I
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A. C. W. of A. unijos kova 
ir provokatoriai.

Visi žind, kad jau beveik 
bus metai laiko* kaip rūbų siu
vimo magnatai veda neatlaidų 
puolimų ant Amalgamated 
Clothing Workers of Ameri
ca unijos, kad suardžius jų. 
Jie nesigaili milijonų dolerių 
išleisti įvairioms provokacijoms 
Amalgameitų unijoj. Pirmiau- 

*sia jie patys iškėlė drabužiams 
nesvietiškas kainas ir tuo pa
čiu tarpu ėmė visokiais budais 
įkalbėti kadir industrijų <lnrbi- 
ninkanvs abelnai Amerikos liau
džiai, kad siuvėjai, o ypatingai 
amalgamcitai, esu “didžiausi iš
naudotojai visos Amerikos 
liaudies“, nes, girdi, jie plė
šių baisiai dideles ai gus ir to
dėl drapanas žmonės negalį į- 
pirkti. Ir tokių' propagandų 
jie vedė gana plačiai: per laik
raščius, kuriuos tik galėjo pa
pirkti (juk atsiminkime brook- 
lynkškės ‘ILaisvės” straipsnius: 
“Kas bus su Griaučiais” ir ki
tus tuo laiku joje tilpusius 
apie Griaučius. — J. G.), rengė 
demonstracijas ir a psi maskavę 
ėjo gatvėmis protestuodami 
prieš kriauČius ir 1.1.

Tas viskas siuvėjų eksploata
toriams gana brangiai apsiėjo; 
ir jie žinojo, kad dar tuomi A. 
C. W. of A. nesuardys. Bet jie 
tų darė, kad mažiau protau
jančioje Amerikos liaudyje su
kelt neapykantą prieš Amalga- 
meitus, ir vėliau pavartojant 
spėkų prieš juos, kad Amal- 
gameitai neturėtų užuojautos 
kitų industrijų darbininkuose. 
O neturint užuojautos kituose 
darbininkuose, jie tikėjosi leng
vai parblokšti A. C. W. of A. 
unijų. Ir štai kiek sumažėjus 
siuvimo industrijoj darbams, 
New Yorko samdytojų asocia
cija, kuri ten buvo stipriausia, 
išmetė darbininkus už <tirbtu- 
vių vartų ir paskelbė, tokias 
sųlygas, kurias priėmus reikėtų 
darbininkams išsižadėti visai 
unijcis.

Darbininkai matydami, kati 
jie yra gana gerai prisirengu
sio priešo užpulti, surinko sa
vo visas spėkas Ir pasiryžo 
žut-but priešo atakas atlaikyti. 
Ne tik New Yorke — visur 
matosi pas siuvėjus darbinin
kus (tižiausia solidarumas — 
vienybė. Tarytum jų veidai 
sakyte sako: — Kad ir mirt 
reiktų, Jjct unijos neprarasim! 
— Ir darbininkai žino, kad 
No\v Yorko siuvėjų pralaimėji
mas, lygus butų visų pralaimė
jimui.

Ir štai, pasidėkavojant siuvė
jų darbininkų solidarumui ir 
vienybei, šiandien galima (Iru
siai sakpti, kad jų kova 
laimėta: jau daugelis asociaci
jos firmų atidaro dirbtuves ir 
pasiduoda unijos kontrolei. Ki
tos, kurios buvo apskundę uni
jų į teismų už jos “radikališ
kumų“ bei “bolševikišku mų“, 
teismų pralošė ir daugiau “in- 
junctiono“ negaudamos, taip- 
pat skubinasi susitaikini su imi 
ja. Ir jau man šį straipsnį ra
šant, laukiama diena po dienos 
visos “bosų“ asociacijos pairi- 
mo, arba galutino susitaiky
mo ir pasidavimo unijos kon
trolei.

Taigi pilnai galima sakyti, 
kad mes, darbininkai, šių kovų 
laimėjom. Tiesa, reikėjo 
mums algos keli doleriai nu
sileisti, liet mes turime žinoti, 
kad dolerio daugiau gavimas 
ar negavimas, dar nėra augš- 
čiausis principas. Vyriausią 
principas šios kovos momentu 
turėjo būti išlaikymas unijos ir 
iškovotas darbo valandas. Mes, 
turėdami unijų, užėjus geres
niems laikams, atgausime ne 
tik tuos pinigus, kuriuos pra
radom, bet dar ir daugiau!

Taip, mes, Amalgamcitai, 
beveik šių kovų jau laimėjome, 
bet mes turime neužmiršti, tų 
patarimų, kurių mums ši kova 
suteikė. Ypatingai mes gerai 
natyrėme, kaip klastingai ir 
gudriai vieke tarpe musų ap
modami provokatoriai. Prasi
dėjus kovai, jie visur skverbe- 

si į unijos skyrių, komitetus, 
rekliamuodameisi save dide
liais “kovotojais“ ir dar dides
niais “radikalais“. Jie, įsi
skverbę i unijos komitetus, 
tuojau pradėjo savo darbų — 
skleisti prieš unijos išrinktus 
viršininkus melagingas paska
las, šaukdami juos “pardavi- 
kais“ ir kitokiais vardais; sėt 
tarp darbininkų tautų neapy
kantų, kad suardžius jų vieny
bę. Pavyzdžiui, Brooklyne, lie
tuvių skyriuj veikia visiems 
žinomi du provokatoriai, jų pa
sidarbavimu tapo išleisti net 
provakatoriški lapeliai, — iš
leisti kaip tik tuo momentu, 
kuomet tarpe unijos ir samdy
tojų asociacijos ėjo didžiausias 
konfliktas: kuomet unija buvo 
teisme; kuomet samdytojai ga
beno iš visų pakampių streik
laužius! Tuo tarpu tų lapelių 
iniciatoriai ir autoriai manė 
su tuo du zuikiu nušauti: vie
na, šaudant revoliucingais žo
džiais duot progos asociacijai 
Įrodyt teisme, kad Amalgamei- 
tai nori “spėkų vartoti“; antra, 
kad paskleidus tarpe unijos 
narių didžiausį neužsitikėjimų 
savo viršininkais ir suardyt vi
sų organizacijos darbų. Ir ši
tokių “radikališkų“ provokato
rių esti ne, tik Brooklyno lie
tuvių kriaučiuose, bet jų yra 
gana visur. Nelabai senai 
vienas tokių Chicagos kriau
čių tarpe veikė; jis buvo žino
mas kaipo “didelis radikalas”, 
bet vėliaus buvo susekta, kad 
tai provokatorius-šnipas, gali
nus už tai algų. Taip pat jų 
netrūksta visur kitur, ir da
bar dar jų yra, nes siuvimo į- 
monių savininkai samdė juos, 
kad jie griautų A. C. W. of 
A. organizacijų iš vidaus — 
pjudintų jos narius.

Dabar keletu žodžių apie A. 
C. W. of A. unijos viršininkus, 
kuriuos ]>er visų šitų kovos 
procesų kai kurie elementai 
skelbė esant “išdavikais“, 
“pardavikais“, “kapitalistam 
tarnaujančiais” ir “už pinigus 
parsiduodančiais”. Aš niekados 
nebuvau vadovų garbintojas, 
ir nemanau būti; bet turiu pa
sakyti, kad bent iki šiam lai
kui šios unijos viršininkai vei
kė gana sųžininkai ir niekur 
panašių dalykų nepapildė, ko
kius jiems prikaišiojo blogos 
valios žmogiukai. Pavyzdžiui, 
kad ir šitoje kovoje: mes gerai 
žinome, kad bosų asociacijos 
milijonus dolerių išleido įvai
rioms įstaigoms, kad kaip 
nors unijų suardžius, ir jeigu 
unijos viršininkai butų norėję, 
tai lengvai tuos pinigus — o 
gal ir daugiau — butų paėmę 
ir unijų pakrikdę. Bet unijos 
viršininkai netaip elgėsi. Ne
žiūrint, kad jiems,patiems grė
sė areštai ir kalėjimas, jie dėjo 
didžiausių pastangų, kad at- 
rėmus tų užpuolimų ir išlaikius 
organizacijų čielybėje. O juk 
reikia žinoti, kad šita kova ne
paprastai buvo sunki: samdy
tojai buvo prie jos drūčiai pri
sirengę, šalyje reakcija siaučia 
visus smarkumu, mažiau pro
taujančioji liaudis buvo sukel
ta prieš siuvėjus, kaipo prieš 
“išnaudotojus”. O betgi, nors 
ir sunkiai, vis dėlto mes išėjom 
pergalėtojais.

Žinoma, aš nesakap, kad tik 
per unijos viršininkų gerumų 
šis užpuolimas buvo atremtas. 
Visai ne. Aš žinau, kad ir pas 
visus šiuos unijos narius (ži
noma, išskiriant provofkatof- 

rius) nemažesnis buvo pasiry
žimas šį užpuolimų atremti ir 
išlaikyti organizacijų čielybė
je. Taip pat aš nesakau, kad 
šioje unijoje nėra nieko taisy
tino — viskas gerai, — arba 
kad jos viršininkų nereikia kri
tikuoti. Visai ne! Aš sakau 
tvirtindamas, kad kiekvieno

Savaitinė Biznio Ap
žvalga vietoj šios dienos 
numerio tilps rytojaus 

t
numeryj.

unijisto pareiga yra būt akty- 
viškai jos nariu, sekt unijos 
judėjimų ir gerai su juo susi
pažinti; o malant viršininkų 
paklaidas ar blogumus, duot 
ritmų kritikų, arba pasirūpint 
ir visai prašalint iš vietos. Bet 
aštriai kritikai, ar prašaliniinui 
iš vietos, protaujantys darbi
ninkai žino laikų ir būdų. Na, 
o kaip elgėsi provokatoriai? 
Kuomet buvo viskas ramu, tad 
jie nei pusę žodžio neatvėrė 
prieš čentralinę valdybų, bet 
plakėsi prie jos ir nekartų net 
atvirai jų gynė;na, o kai tik 
prasidėjo užpuolimas ant uni
jos iš samdytojų pusės, tuoj 
jie ėmė šmeižti centro virši
ninkus, Šaukdami, kad juos 
rcikių vyti iš unijos; pjudyt 
darbininkus; skleisti provoka- 
toriško turinio lapelius. žo
džiu sakant, jie ėmė ardyt or
ganizacijų ir vidaus.

Tai ve, kur apmokamų pro
vokatorių adrbai. Žinoma, ši
tai kovai galutinai pasibaigus, 
veikiausiai Amalgamcitai pa
rodys tiems provokatoriams 
duris, bet ateityje patys nariai 
turi saugotis tokių ir pažint 
vilkų avies kailyje. — J. G.

Geriau, pirk sau tuo- 
jaus, koliai pardavinėja
mi už žemų kainų. Mu
zikos mylėtojai visur pa 
geidauja šių augštos rū
šies pianų-grojiklių.
Lengvi išmokesčiai 
Be palukio.

Du vyrai užvakar pavogė iš 
Bogers & Diamond aptiekus 
$35 ir nemažai telefono “slū
gti.”

SVARBIOS DVEJOS 
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B. Šidiškis—ArtorikRas ir

Kviečia KOMITETAS.

GYDYTOJAS
Mėnesinis laikraštis.

Leidžiamas Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos. 
Jame bus gvildenami sveikatos dalykai. 

Pirmas numeris jau gatavas.
Prenumeratos kaina $2.50 metams. Atskiras numeris 25 centai.

GYDYTOJAS
1824 Wabansia Avė., Chicago, 111.

JE^JL^JCZ^JrV JL JTiCxtL
šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektras Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

PIKNIKAS

f

Nedėlioj, Birželio (June) 5 d., 1921 
Pikniko pradžia

Rengiu

10 vai. ryto.
CHERNAUSKO DARŽE—LYONS, ILL.

Programas prasidės 4 vai. po pietų.

Jei šitos visos šventos “asabos” maršuoja į “Kardo” pikniką, tai kiekvienas griešninkas* — Nau
jienų skaitytojas turi būtinai pribūti.

šiame “Kardo” piknike kalbės jžymųs laisvamanių kalbėtojai ir dainuos didieji Chicagos Chorai: 
Pirmyn Mišrus Choras, Chicagos Lietuvių Vyrų Choras ir Chicagos Lietuvių Vyrų Socialistų Choras.

Visi “Naujienų” Skaitytojai yra kviečiami gausiai atsilankyti į šitą “Kardo” pikniką — birželio 5 
dieną.. - KOMITETAS’.

NEGALIU RASTI VIETOS
< • -'V Ay •

Žmonių palikti gražiausi phonografai ir rakandai sankrovoj, 
▼eik nauji. Visi yra kviečiami pasižiūrėti musų vyriausian par
davimo kambarin. Atdara nuo 9 iki 9 ir nedaliomis iki 4 vai.

Western Furniture StorageCo 
2810 W. Harrison St., Chicago, III.

Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti di
delį Victrolų gvarantuota 10 metų su daugeliu re
kordų ir deimanto adata vertės $200.

Išsiųsime C. O. D. visur Suv. Valst. dalelsdami išegzaminuoti 
pirmiau, nei kad mokėsi pinigus. Tokia išpardavimas niekuomet 
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite 
tuojaus. Veltui pristatome. Jei atsinešite šį pagarsinimų, bus 
nuleista $3.00.

$35

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Mums nereikia rūpintis apie augštą rendą, 
todėl galime parduoti

Įžymius “Churchill”

GROJIKUOS PIANUS

KAM KENTĖTI ?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

Ja PAIN-EXPELLER Ja
Vajzbažonklis užreg. 8, V. Pat. Ofise, y t 

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujj per 
daugiau kaip 5.0 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchoi 
Vaizba/.enklĮ. ’

Vidurmiesšio pardavėjai, par-
davoja ne pigiau šį stebėtiną in- 1 Į 1 
strumentą kaip už $450, norint Su- f* 
silygint — kadangi jo renda bran- Ml C VJ 
gi; mes to neturime — toks musų atsakymas!

Churchill yra puikiausio tono, išdirbimo, mate- 
rijolo ir baigimo. Tikrai norėsit turėt savo namuose, 
kuomet pamatysite. Atsiminkit, kad kainos pažymė- 
tinai žemos. KIEKVIENAS INSTRUMENTAS 
GVARANTUOTAS.

VVaukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

iBnunSnuBiSn

Pinigai iš
Rockfordo

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

n

Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo 

Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
skų, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimų pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

•Rockford, UI.

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais.

Iš čia pinigą! yra pa 
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa- 
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo. 

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave^ 

Kenosha, Wis.
■Hffllifliiim

Rašomoji
Popiera

po 18c. svaras
Kam reikia geros baltos 

(bond) rašomosios popieros (ne- 
linuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.

Turime pardavimui didelį 
pluoštų rašomosios popieros ir 
parduodame labai pigia kaina — 
svarais po 18 centų už svarų, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti po- 
pierų į kitų miestų paštu, turė
site primokėti už persiuntimų 
skyriumai po 8c nuo svaro, n

. PERSIKĖLIAU
Dabartinė rietą: ofisas su Dr. Mon

kevičium, 8101 So. Halsted St., Tel. 
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų: gy 
venimo vieta 701 W. 31 st St., kam- 
pasUniop Avė., Tel. Yards 8654.

AKUŠERKA

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo, Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

Mrs. A. Michniewicz

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■n  
hi Telephone Yards 1532

: DR. J. KULIS :
LIETUVIS

Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 
g Gydo visokias ligas moterų, vai- į

I Irų ir vyrų. Specialiai gydo lim- ą| 
pančiąs, senas ir paslaptin- n 

gas vyrų ligas. ■
■ 3259 So. Halsted SI., Chicago. || 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą

1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street

Nuo ryto iki piet 
Telephoųc McKinley 262

B Telephone Yards 5332 B

Ė DR. M. STUPNICKI Į
3107 So. Morgan St„ 

Chicago, IIL
B VALANDOS: Nuo 8 ild 11 ryto ■
B Ir nuo 5 iki 8 vakare. B

Telephone Van Buren 294
Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 no piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12\dieną.

r
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z Tel. Canal 65 
aVIS DAKTARAS

. SARPALIUS :
Jo. Halsted St ■
[ 12; S IM 5; fl iki 8. W 
iioms 10 — 12.

® Tel. Yards 5093.IBIVIB BYBVBB1

DR. rusiu 1
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakaro.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466 
k ■ ....... ...................   :

IBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
I Telefonas: Boulevard 7042

| DR. C. Z. VEŽELIS ■
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvie

IBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
pg.. —-r.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
8303 So. Morgan Street, 

Chicago, DL
■—............ ■ . i

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS 

1821 So. Halsted St., Chicago, UI. 
kampas 18th St.

Valandos! 9—12 ryto ir 1—9 vak. 
Phone Canal 257

V _4

Tr. JOHN“N THORPE" 
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 st. kam p. Marshfleld av< 
Valandos! iki 9 ryto, nuo 8 iM 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

Telefonas Pulln.’an 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvys Dentistas
10801 So. Michigan AvM Roseland. 

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
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Patarnavimas 
atžagareiviams

Tuo laiku, kada lenkai ir 
vokiečiai rengėsi prie plebis
cito Augštojoje Silezijoje, 
tai buvo žinių, kad tos pro
vincijos vokiečiai komunis 
tai veda agitacijų tarpe dar
bininkų, kad jie nedalyvau
tų plebiscite. Jų argumentas 
buvo toks, kad proletariatui 
esą visviena, kam Silezija 
bus priskirta — ar kapita
listinei Vokietijai, ar kapita
listinei Lenki jai; ••

Mums tuomet rodėsi, kad 
tokių idiotiškų pozicijų gali 
užimti tiktai kokie-nors 
bonkagalviai, prisidengusie
ji “komunistų” skraiste. Bet 
koks buvo musų nusistebėji
mas, kada mes patyrėme, 
kad Silezijos plebiscite klau
simu lygiai tokių, kaip augš- 
čiaus išdėstyta, pozicijų bu
vo užėmę ir Rusijos komu- 
nistų-bolševikų vadai.

Brooklyno “Laisvės” 125- 
am numeryje perspausdinta 
ilgos ištraukos iš sovietų val
džios leidžiamojo laikraščio, 
“Ekonomičeskaja Žizn”, kur 
kalbama apie tų dalykų. 
Tarp kitko ve kų mes tenai 
skaitome: *

“Augštosios Silezijos su
sipratęs revoliucinis prole
tariatas vargiai ims daly- 
vumą plebiscite, kad savo 
balsu išspręsti ginčą len
kų ar vokiečių kapitalis-- 
tų”.
Ar girdite: Vokietijos ir 

Lenkijos ginčas delei Silezi
jos esąs tiktai kapitalistų 
ginčas! “Susipratusiems” 
darbininkams jisai nepriva
ląs rūpėti! Tuo-gi tarpu tas 
pats straipsnis, tilpęs “Eko
nomičeskaja Žizn”, parodo 

tvisai ką kita. Tenai sakoma:
“Netekimas Augštosios 

Silezijos lemia Vokietijai 
pilną ekonominę katastro
fą, ypatingai dabar, kada 
Ruhro sritį bile kada gali 
talkininkai užvaldyti. Vi
sa Prūsijos ir, dalinai, 
Berlino pramonė tampriai 
surišta su Augštosios Si
lezijos rajonu. Netekus ši- jos.

to rajono, visa Prūsija ir 
Berlinas turėtų žūti”.
Taigi, pasak to bolševikų 

laikraščio, praradimas Sile
zijos reikštų pražūtį visai 
Prūsijai ir ekonominę katas-1 
trofą visai Vokieijai. Bet 
proletaHatui tatai, girdi, ne-j 
privalų rūpėti! Kodėl ? Ar 
bolševikų rašytojas įsivaiz
duoja, kad industrijos suiri
mas nepaliečia darbininkų 
būvio? Bet jeigu jie taip 
mano, tai nuo ko tuomet pri
klauso darbininkų būvis?

Tas bolševikiško organo 
nusistatymas yra toks kvai
las, kad stačiai sunku su
prasti, kaip prie jo galėjo 
prieiti “Ekonomičeskaja 
Žizn” redakcija. Išrodo, kad 
čia yra galimas tiktai vienas 
iš šių dviejų išaiškinimų; 
arba bolševikai mano, kad 
“susipratusieji” Silezijos 
darbininkai yra tie, kurie 
visai nepaiso, kas bus su Vo
kietija, Lenkija arba kokia. 
kita šalim — bi tik jie turėtų 
duonos; arba bolševikai no
ri, kad Vokietija susilauktų] 
tos ekonominės katastrofos,] 
kuri turėtų įvykti, jeigu ji 
netektų Silezijos (rezultate) 
tokios katastrofos bolševikai 
gal tikisi revoliucijos Vokie
tijoje). ’ . ■

Bet visviena, kokia buvo 
priežastis tokio Rusijos ko
munistų nusistatymo, jisai 
yra niekam netikęs. Tik į- 
sivaizduokite valandėlei, kad 
susipratusieji darbininkai 
Silezijoje ištiesų butų pa
klausę komunistų ir butų su
silaikę nuo balsavimo: kam 
tatai butų išėję ant naudos? 
Tokia darbininkų taktika 
butų padėjusi laimėt plebis
citų tai pusei, kurioje yra 
mažiaus susipratusių darbi
ninkų.

Darbininkų susilaikymas 
nuo plebiscito butų silpninęs 
tų pusę, kurioje darbininkų 
desa yra skaitljngesnė ir la- 
biaus susfpratus, ir sustip
rinęs, tų pusę, kurioje dar
bininkų klesa yra neskaitlin
ga ir menkai susipratus. Tai
gi ta taktika butų buvusi ne 
ūktai ne revoliucinė, o ir ne 
progresyvė.

Rusijos bolševikai tečiaus, 
eurie šitaip nesugeba iš
rišti gana paprastų politi
kos klausimų, peršasi į dik
tatorius viso pasaulio darbi
ninkų judėjimui! Reikia pa
sakyti, kad drųsos jie turi 
daug daugiaus, negu išma
nymo.

Šaukia Australijos darbi 
ninku kongresą.

[Iš Federuotosios Presos]

Melbourne. — Visos Austr
ijos unijų kongresas, kuris į- 

vyks briželio 6 d,, Melbourne, 
jus diliausias unijų atstovų 
susirinkimas industrinėj Aus- 
l rali jos istorijoj. Tikimųsi, 
tad šiame kongrese dalyvaus 
apie tūkstantis delgatų iš visų 
Australijos dalių.

Kongreso tikslu yra nustaty
ti tikslingų veikimų linkui at
siekime teisingesnio padalini
mo turto tarp tų ,kurie tų tur- 
ų pagamina. Australijos dar- 
nninkų vadovai mano, kad at

ėjo laikas tokiam žingsniui, ka
dangi ir kitos šatįs padarė po 
caro didelį industrinį progre
sų, o Australijos darbininkai, 
enrie visuomet stovėjo priekyje 
socialinio progreso, tad turi 
pasistumti dar daugiau prickyn 
linkui industrinės demokrati-

Australijos darbininkai su- čiau jis nukapos darbininkams 
pranta ,kad nors jie išgavo algas, kad galėjus išmokėti di- Į straipsneli geg. 18-tos 
uugštesnę algų, trumpesnes dar videnduS. 
bo valandas ir geresnes sųly- dustrijoj ne kokia; kainos to
gas, visgi dar nėra viskas at-|bėra augštos ir 
siekta. Jie jaučia kad reikia 
kusnors daryti, kad užbėgus už 
akių fabrikantų bandymams 
atimti laimėjimus iškeliant 
pragyvenimo brangumų. Tokia 
sistema turi su laiku parodyti 
savo ekonominį aiĄmunią, todėl 
reika geriau išrišti tų proble-

Padėtis plieno in-

Šiandie Australijos darbinin
kai reikalauja tikro pagerini
mo savo industrinės pozicijos, 
o ne abejotinos rųšies reformų.

Unijų vadovai ir ekonominiai 
rašytojai permato, kad Austra
lijoje turi įvykti didelių per
mainų. Jiegu tos permainos 
bus pravedamos iškalno nusta
tytu pienu, patiektu darbininkų 
atstovų kongrese, tos permai
nos bus įvykintos ramiai ir 
žingsnis linkui industrinio pa- 
siliuoeavimo bus padarytas 

tvarkiai ir tvirtai. IŠ kitos pu
sės, jei dalykas bus vilkinamas 
iki neprispaus ekonominės spė
kos ir darbininkai veiks atski
rai, be jokio susitarimo, pa
sekmėj guli kilti chaosas ir 
galbūt net ir kraujo pralieji
mas. Štai kodėl yra reikalin
gas šis kongresas. Ir jis ren
giasi nuodugniai apsvarstyti 
visus svarbiausius darbinin
kams klausimus ir nustatyti 
bendro veikimo programų.

PERMATO NAUJA KARį,
W. FRANCIS AHERN 

[Federuotosios Presos koresp.]

Sydney. — Australijos mili- 
taristai ir jūreiviai tikrina, kad 
sekamas didelis karas bus ju
rose ir jis įvyks pųcifiko van
denyne. Nereikia ne sakyti, 
kad jie bando sudaryti sau 
prielankių opinijų tarp žmonių.

Apie, tai kodėl Ųacifiko van
denynų skiria kaipo vietų mū
šiui ateityj, žymiausias Austrą-, 
lijos laivininkystės autoritetas 
sako:

Priežasties tąm nereikia toli 
jieškoti. Pacifiko ar Pietinių 
Jurų Salos yra įvairiame vys- 
tymos laipsnyje ir pasiekė į- 
vairius laipsnius praturtėijmo 
ir nuolatos surandama naujas j 
galimybes salose ar didesnį 
pri taikinių naudojimui salų 
pagaminamų produktų.

“Nežiūrint didelio praturtės 
jimo daugelio salų grupių ir 
nežiūrint kad jau daugelis iš 
jų pralobo, jų besivystymas 
yra praktiškai dar ateityj. Ir 
susisiekiančios su Pacifiku šalįs 
senai suprato, kad verta salas 
įsigyti. Karinga šalis nepra
leis progos pradėti barnius su 
kaimynu tikslu įsigauti ant ža
dančios salų grupės, kad pas
kui pasigriebus nors dalį da-1 
bartinio ar ateities 
tinėse Jurose”.

Kuri šalis bus 
apie tai nuomonės 
kiekviena pusė turi 
inentų apgypimui 
monės. Slaptoj žinios rodo, 
kad Anglijos valdžia neužilgo 
paskelbs savo politikų linkui 
Pacifiko vandenyno ir padarys 
žingsnių koordinavimui įvarių 
Anglijos kolonijų administra
cijų, užinteresuotų Pacifiko 
reikalais. Busimoji imperijos 
konferencija Londone, tkimų- 
si, paskelbs įkūrimų Pacifiko 
eškadros gynimui Anglijos in
teresų . Pacifiko vandenyne. •

turto Pie-

skiriasi ir 
gerų argu- 
savo nuo-

Pranašauja naują nuka- 
pojimą plieno darbi

ninkams algą.
[Iš Federuotosios Presus]

New York. —- Arti plieno 
industrijos stovintįs žmones 
sako, kad neužilgo gal vėl bus 
nukapotos algos plieno darbi
ninkams. Ne tik kad kelios 
“nepriklausomos” kompanijos 
negalėjo . išmokėti dividendų 
savo akcionicriams, bet ir plie
no trustas nedaug pelno tc4- 
padarė ir ant niekurių akcijų 
dividendų turbut nemokės. ■ 
Trustas turi didelį rezervų iš 
pelnų laike karo, bet jis var
gai tų rezervų raudos — grei-

fabrikantai
I stengiasi kuomažiausiai plieno 
įpirkti. Didieji fabrikantai dar 
gauna slapta plieno nupiginto
mis kainomis, bet mažam fa
brikantui plienas darosi neįkan
damu.

Taigi galima laukti naujo 
nukapojimo algų, nes pirkėjai | 
reikalauja pigesnio plieno, 
akcionieriai didesnių pelnų.

o

laidoj, pavardytų “Partija 
klesa.” Ten aiškinama apie 

skirtumų tarpe Federacijos na 
rių ir klerikalų partijos žem& 
klausime. Vienoj vietoj atspau
sdinta taip:

i “Žemčs klausime krikščionys- 
demokratai stoja už darbinin
kų reikalus (reiškia, prieš dva
rininkus. — J. M.), q Federa
cijos atstovai Seime eina prieč 
dvarininkus (reiškia, ir tie ui 
darbininkų reikalus. — J. M.)

Kaip matote, šiame aiškini
me jokio skirtumo tarpe Fed, 
nariu Seime ir klerikalų par
tijos nėra, betgi nemanau, kad 
redaktoriaus rankrašty taip bu
tų buvę rašyta. (Be abejo, ne. 
—Red.)

D u tų labai pravartu, kad 
klaidų pasitaikytų po mažiau, 
ypatingai redakcijos straij>s- 
niuosc, delei daugumo kurių 
(klaidų) pats laikraštis žymiai 
praranda savo vertę. — J. M.

Musų Moterims
MERGAITĖMS SUKNIA—No.

įlOĮJį

1011
Atgaivinkite
sava nervus. i

Jeigu Jaustite pavargto, aržus, ner- 
vuotae, lengvini sujudintas, jausiąs 
nuo triunksmu, negalite miegoti — 
tada nepadarisite giariaus imdama*

SEVERA’S 
NERVOTON

(Severo Nervoton), tam tikrus gy- 
dules di) tokiu negalų. Jie nutflda 
nervus, atneša ramų ir pastiprinanti 
miegą ir atgaivin nervu systemą. 
Preke $1.28. Gaukite nuo sava 
aptiekoriaus. Reikalaukite Severo. 
Neimkite kitokiu.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPkDS, IOWA

Nėra dideliu skirtumu*
[Iš Federuotosios Presos]

Wasbington. — Vidaus rei
kalų sekretoriui Fall prieš pat 
išvažiuojant į Alaskų, kur jis 
tikisi išbūti keletą mėnesių, 
pi'<sitseke gerai pasigarsinti 

prieš valstybės sekretorių 
Hughes. Jam paskelbti visoje 
šalyje savo reikalavimus kaft- 
po sąlygas, kokias prezidentas 
Hardingas pastatysiąs Meksi
kos pripažinimui. »

Už kelių valandų augščiau Į eVFIKATlK DAIYKAI 
sias diplomatinis autoritetas I ■ LII\H I UU UfiL I l\nli 
tas “sąlygas” atšaukė, bet pa
skelbimas tų sąlygų visgi sa
vo atsiekė, kaipo paskleidimas 

‘propagandos ir .kaipo pablogi
nimas sentikių tarp tų dviejų 
šalių.

Tečiaus visgi tarp Fall ir 
Hughes sąlygų nėra didelio 
skirtumo. Skirtumas tik tak
tikoje. Fall tikisi atsiekti tik 
aštresnėmis priemonėmis, 
žvanginimu ginklų, o Hughes 
tikisi tų patį atsiekti diploma
tinėmis priemonėmis — tary
bomis. Bet abu jie gina tuos 
pačius aliejaus kompanijų in
teresus ir ant visados apsau
goti jų pelnus.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 East VVashington St. 
Valandos: nuo 1.0 iki 12 ryto.

Telephone Central 3362 
2121 North VVestem Avė. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tol. Kedzie 7715

PATAISYMAS IŠORINIŲ 
KŪNO YDŲ.

(Tęsinys)

Garankštuotos 
atsiranda 
Jos gali

Sulaikė Chicagro Sočia-
list gegužinį numerį.

[Iš Federuotosios Presos]
Chicago. Ofiriulims Socialis

tų partijos organas Chicago So- 
cialist gavo pranešimų, jo ge
gužinis numeris tapo > su
laikytas pašto cenzoriaus Wa- 
shingtone. Numeris buvo su
laikytus vietos pašto ir paskui 
pasiųsta Wusbingtonan nuo
sprendžiui. Tokios pat proce
dūros buvo laikomųsi Burleso- 
no prie Wilsouo 
jos.

Kiek galima 
pašto cenzūrai
straipsniai, vienas kurių tilpo 
veik visuose šalies laikraščiuo
se.

administraci-

buvo patirti, 
nepatiko trįs

r

SUSTABDĖ DU LAIKRAŠ
ČIUS.

[Iš Federuotosios Presos]
Chicago. — Vietos paštas, 

turbut Washingtono įsakymu, ] 
šiomis dienomis sulaikė dviejų, 
laikraščių, New Age ir Svens-| 
ka Socialisten, ipo vienų nume
rį. Jokių paaiškinimų apie 
priežastį neperleidimo tų nu*- 
merių laikraščiams neduota. 
New Age jau trečių sykį taip 
sustabdomas. Abu jie yra sa
vaitraščiai, Federuotosios Pre
sos nariai.

Skaitytoju Balsai
[<Zž iiretkštaa štame skyrių j* 
nuomonta Redakcija neatsako.}

ZECERIŠKOS KLAIDOS.
Skaitant laikraščius, dažnai 

pasitaiko rasti klaidų: tai rai
de ne tokia, tai netokis žodis; 
kartais net visas sakinys klai
dingai atspaustas arba viena ar 
kelios eilutes ne vietoje įterp
tos. Tas, žinoma, paįdta^ko 
daugelyje laikraščių, ne vien 
lietuvių, bet ir kitų tautų.

Gal kam atrodo, kad tas ne
labai svarbu. Bet man regis, 
kad tai gana svarbu, kuomet 
tų klaidų perdaug dažnai pasi
taiko, —- ypatingai “Naujieno
se.”

Ir įdomu, kad> jų ppšitgtyo 
daugiausia editorialuose (veda
muose straipsniuose), ar bent 
ant tos lakšto puses, kame klai
dų reikėtų rastis mažiausia, 
jeigu jau negalima išvengti jų 
visai. »

Eik pas ausų specialistą

Garankštuotos gyslos (veri- 
cosc veinš).
gyslos dažniausiai 
ant kojų blauzdų, 
būti palengvintos, vartojant
gumines pančekas arba juos
tas. Kai-kada prisieina dary
ti operacijų (čia reikia t dide
lio atsargumo; pasiteirauk apie 
tai savo šeimynos gydytojo).

Purtės, inkstą ir šlapumo ne
sveikumai. Eik pas savo gy
dytojų arba į kliniką (dispen- 
sary), ar ligoninę ir pasiduok 
pilnai* gydytojo valiai. Gal bū
ti nieko daugiau nereikia, kaip 
tik prisilaikyti vieno-kito pata
rimo dėl valgymo, darbo ir 
abelno veikimo, bet turi būti 
laikas nuo laiko daktaro pri
žiūramas. Baltiniai šlapume 
gali pasirodyti tik laikinai, bet 
kuomet jie pasirodo, visuomet 
turi būti stropiai ištiriami Jei 
abejoji apie savo inkstų svei
katų geriau būti atsargiam ir 
vesti blaivų ir sveikų gyveni
mų, saugojantis alkoholimis, 
perdaug mėsos, ir abelnai per
sivalgymo*. Eik laikas nuo 
laiko pas daktarų. Jei šlapu
me'randas cukraus, turi pilnai 
pasiduoti daktaro ištirimui
sekti visus gydytojo patarimus 
dėl maisto dalykų.

Iš ausų tekėjimas. Ausų li
gos.
arba į ausų klinikų. Neatide-
liok tokių dalykų, kurie gali 
užkrėsti visas kūno dalis.

širdies murmėjimai, širdies 
ligos. Žmogus su nesveika 
širdžių negali dirbti sunkaus 
darbo, bet prisilaikant tinka
mo valgymo, maiikštinimos, 
darbo ir poilsio taisyklių jis 
gali sulaukti senatvės. Jei tu
ri širdies ligų, saugokis svaiga
lų ir tabokos, labai mažai te- 
vartok kavą ir arbatų, saugokis 
visokių susierzinimų, valgyk 
vidutiniškai, nevalgyk peradug 
prieš einant gulti, kvėpuok pa
kankamai šviežaus oro, mankš- 
tinkis kasdieną atvirame Ore, 
bet daryk tai atsargiai, kad 
perdaug neį vargiu tumei savo 
širdies ir kraujo cirkuliacijos. 
Pasivaikščioti ir ifilengva lajp- 
pioti į kalnus yra sveika, bet 
tik ne tuomet, kuomet jauti 
skausmų krutinėję ar troškulį. 
Saugokis lėbavimo ir perdide- 
lio išdykavimo. Jei turi savi- 
gulį, troškulį ir esi suputęs, tu
ri būti daktaro apžiūrimas ma
žiausiai kartų į metus. Nerc- 
guliaris širdies mušimas kartais 
nieko nereiškia, bet kartais es
ti labai pavojingas ir reikia ei
ti kuogreičiausiai pas daktarų.

Spiaudymas krauju. PenUde- 
lis spiaudymas krauju gali bū
ti tik laikinis, bet toks žmogus 
turi būti prižiūrimas ir turi 
vesti savo gyvenimų kaip aiigš- 
čiaus buvo nurodyta, ypatingai 
turi saugotis jiersidirbimo ir, 
lėbavimų, 
rūkymo ir

Saugokis svaigalų 
persivalgymo.

Kaip matyt iš paveikslėlio, šita suk 
a mergaitėms yra be jokių prašmat- 
/bių, tatai ir pasiūti ją labai leng- 
L Ji susideda iš per galvą užsi- 
aunamos kimono vestės, kuri nusi
tekta žemiau juostos, ir raukto dvie- 

sejono.
Šitokiai sukniai pavyzdys No. 1011 
įkirptas mieros mergaitėms nuo 14 
i 20 metų. 16 metų mergaitei rei- 
a 3 U jardo materijos 36 colių plo- 
o, su % kitokios materijos.
Norint gauti tokiai sukniai su- 
rpti ir pasiūti pavyzdi, prašom 
cirpti žemiau paduotą blankutę, pa
ūmėti mierą, parašyti savo vardą, 
ivardę ir aiškų adresą ir, Įdėjus į 
nvertą kartu su 15 centų (pašto 
nkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
iip užadresavus: NAUJIENOS, 
ŠTERN DEPT., 1789 S. Halsted 
., Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattern Dep.
T89 S. Halsted St., Chicago, III. 
Čia įdedu 15 centų, ir praėau at- 
ųsti man pavyzdį No. 1011.

ieros ................... metų mergaitei

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTA3 

.Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 

3261 So. Halsted St„ Chicago, 11L

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurnrdestyji 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 

Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8395

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

Jicbe?
Kuomet kenti •

Galvos skaudėjimų,
Strėnų skaudėjimų 

Dantų skaudėjimų, 
Neuralgijų,

Dr. Mito Anti-Pain Pilis
One or tvvo and the pain stops 

Contain no hablt-formino drugs
Have you trled Dr. Milės* Nervine?

troNr

BALIUOS AMERIKOS UNIJA
<> BDOAnu/AV NEW YORK NV
Tiesi kelionė be persėdimo ii New Yorko per Libavą 

arba Hamburg—Eitkūnai
Į LIETUVĄ

Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejl iriabų pašto laivai išplauks
“LITHUANIA”
“ESTONIA” _______

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams 
Kreipkitės prie Dausų agentų jūsų mieste arba pas

K. W. KEMPF, Gen. Westem Pass. Agent, 120 N. La Šalie St

BIRž. 1 
BIRŽ. 22

“POLONIA” JULY 6
S.S.L1TUANIA LIEPOS' 20

LAIVAKORTES JAU AT 
PIGO

Nėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt šipkor- 
tes stačiai i Hamburgą, Eitkūnus, Liepoją ar Kauną. 
Pašportus kožnam gaunam. Pinigus siunčiam Lietuvon 
pigiausiai ir išmokam greičiausiai. Kas tik lietuvis ar 
lietuvaitė kreipkitės tuojaus Šiuo antrašu:

UTHUANIAN
TRAVEL BUREAU

’ *

PINIGUS

136 E. 42-nd Street 
NEW YORK, N. Y.

SIŲSKITE 
TELEGRAFU

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS

bus išvažiavęs Lietuvon nuo 1 birželio 
(June) iki rugpiučio 15 d., 1921.
Jo ofisas bėtgi veiks visą laiką ir atli
kinės visus teisiškus reikalus. Su tei
sių reikalais reikia kreipties į tas pačias 
vietas, mieste ir namie, toms pačiomis 
valandomis.

į Namų Ofisas
3323 So. Halsted St, 

Tel. Boutevard 1310
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St, 
Tel. Central 4411



(Ttamlnkas

LaikradUaL

4537 S. Ashland 
ra, Chicago, I

Auksybi, Uelue- 
Mjoa Grafenclae Ir 
lietuviai uaajauM 
rekordai. >

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

Lietuvys Advokatas 
4601 Hermitage Avė., 

Tel.: Boulevard 6080.

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC

MUSŲ PERLAIDAS išmaino ant pinigų visoje Lietuvoje. Taip 
kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite musų Bendroves draf- 
tą, ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite 
pačiose ir bankose. * <

SIŲSDAMI pinigus, pirkdami šėrus, arba norėdami daugiau ži
nių apie laivakortes kroųJcitčs ypatiškai, arba per laiškus šiuo adresu;

LAIVAKORTES parduodame Lietuvon ir iš Lietuvos ant visų li
nijų. Važiuojantiems Lietuvon parūpinamo pasportus ir kitus reika
lingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ siunčia pinigus perlaidoms, 
čekiais Ir telegramų. Kas mėnesls per savo skyrius pasiunčia suvirš 
(5,000,000) penkis milijonus auksinų. Tas liudija, kad Lietuvių Pre
kybos Bendrovė teisingai ir greitai patarnauja.

PATIRSITE pirkdami laivakortes ir siųsdami pinigus Lietuvon 
per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ (Lithuanian Sales Corpo
ration.

Chieagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vakare. 
Vakarais: Utattdnke, Ketverge ir Snbatomis iki 9:00 vai. vak. Neda
liomis: 10:(M ryte iki 4:00 po pietų.

Europiai Anierlcin Bumu 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas
Siuntimas pinigų, laiva

kortės, pašportai ir tt 
NOTARIJUBAS

Real Katate, Paskolos, 
Insulinai Ir tt.

809 W. Uth St„ Kamp. Halatad 94.
Tol.: Boulevard 611.

Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: U ta r. Kct. ir Sub. iki 9 vak. 

Nedu ild 3 po pietų.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

M So. La Salto St. Room S24
Tel. Central 6390

Vak.: 812 W. 33rd SI, Chicago
Tel. Yards 4681.

JOSEPH C. SOBOL
Advokatas

154 W. Randolph St. 
Room 479 Tel. M ai n 2593 

Namų Ofisas
1645 Wabansia Aven

Tel. Haymarket 3869.

JEWELRY 
STORE

GARDUS GĖRIMAI.
Mes turimo padarę visokių lašų, 

su kurių pagelta galima padaryti vi
sokius gėrimus. Informacijų kreip
kitės.

F. RYSHKUS,
678 Pearl St., 
Easton, Pa.

savo valdžią N
Samoa kapitalistai nori sveti 
mos valdžios, kuri leistu Ir to 

Hau palaikyti vergiją.

W. FRANCIS AHERN 
[Federuotosios Presos koresp.]

Sydney. — Kadangi Naujo
siom Zelandijoj val<iž»ia daro 
bandymų panaikinti vergijų ir 
įvesti žmoniškesne* sąlygas ant 
buvusių Vokietijos salų Sanioa, 
kurio tautų lygos tapo išves
tos N<uijąjai Zelandijai, Samoa 
plantatoriai ir korporacijos ke
lia smarkius protestus ir daro 
suokalbius kaip nuo Naujo
sios Zelandijos valdžios atsikra
čius. Jie atvirai sako, kad jie 
nenori maišymos “Naujosios 
Zelandijos darbo teoretikų”, 
kruie buk norį įvesti ant Sa
moa salų '‘negalimus” daly
kus Ir kad delei Naujosios Zo- 
Taiicjijos darbiočių oipozicjtfs 

jie negali gauti labai pigiu 
darbininkų, kurie neštų dėl jų 
didelius pelnus.

Jie skiuidžfiasi ant padėties 
ant Samoa salų delei Naujo
sios Zelandijos valdžios atsisa
kymo leisti ir toliau palaikyti 
vergiją. Jie tvirtina, kad dė
lei brangių darbininkų jų pro
duktai brangiai kainuoja, kad 
plantacijos yra užleidžiamos ir 
tvirtina, kad jiems nėra kito 
išėjimo, kaip vėl gauti pigius 
darbininkus, kurie dirbtų už 
kelis centus į dienų. To, žino
ma, Naujosios Zelandijos val
džia neleis jiems tai padaryti.

Samoa plantatoriai ir kor
poracijos todėl pienuoja pra
dėti komi>aniją už atemių Sa
moa iš Naujosios Zelandijos ir 
pavedimų tų salų tiesioginiai 
Anglijos valdžiai. Priežastim

Teisingą, Greitą ir Mandagų 
Patarnavimą

DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 
Bendrovės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pra
dėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1,000 darbininkų. 
Todėl jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių 
Prekybos Bendrovės Šerų, kurie dabar parsiduoda po $7.00 vienas, 
nes kaina pakils nuo Liepos 1 d. iki $8.00. ,

Lithuanian Sales Corporation
«•

414 Broadway, Boston 27, Mass.
Jei patogiau tai kreipkitės j musų skyrius:

Lithuanian Sales Corp. 
300 Savoy Theatre Bldg. 

Wilkes-Barre, Ra.

Lithuanian Sales Corp.
3249 So. Halsted St 
Chicago, Tel. Yards 6062

Tel. Monroe 2804
DR. W. F. KALISZ

Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 MILVVAUKEE AVĖ. CHICAGO.

Tiktai

Tiesiai, iš dirbtuvės pas tave Augštos rūšies 
1921 styliaus, $222.00 Phonographas tik $35.

26 rekordai, 300 adatų ir daimanto adata vel
tui, visiškai gvarantuojame, kad visų amžj laikys.

Kam mokėt augštas kainas arba pirkti antrarankes mašinas iš 
taip vadinamų Storage Houses, kuomet gali pirkt tiesiai nuo mus 
visai naują 1921 styliaus gvarantuotl Phonographai vertės reteilo- 
rlų nuo $200.00 iki $225tik už $35.00 su rekordais Ir adatomis 
veltui ir nepamirškit, kad užtikriname, kad phonographas, kurj 
pirksi nuo mus, negali sulygint su kitais visojo šiaurinėje Ameri
koje ant trijų sykių pas retailerius ar vvholesalo.

Taipgi turime keletą augšto* rūšies oda apmuštų seklyčiai se
tų, kuriuos parduosimo už pigiau nei padarymas kainavo.

Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. ir nedčliomis nuo 10 ryto iki 
4 po pietų, taip, kad gali ateiti bito laike.

Pristatome visur veltui ir prlmame Liberty Bondsus. Taipgi 
siunčiamo C. O. D.

NATIONAL FACTORIES OUTLET CO,
Dirbtuvių atstovai.

2023 So. Ashland Avė. Kampas 21st St.
$8 vertės rekordų veltui kožnam, kuris tik atsineš šį apgarsinimą.

to yra tai, kad Anglijos valdžia 
visai nepaiso žmoniškumo sa
vo ikolonijcKSC. Tragiška padė
tis indų ant Fijl salų yra vaiz- 
(Lziniisiti pavyzdžiu Anglijos 
valdymo kolonijų. Bet toks 
valdymas yra labai pelningas 
plantatoriams ir trustains, tad 
jie ir nori, kad Samoa ir kitos 
salos patektų Anglijai.

Jie neslepia to fakto, kad tik 
pageltai pigių dariiinlnkų gali
ma Samoa ir kitas salas pieti
niame Pacifike padaryti pel
ningomis sau ir jų atstovauja
miems finansinian^s intere
sams. Jiems visai nerupi gy-‘ 
ventojų balsas, bet vien tik 
pelnai. Tečiau galima pasakyti, 
kad kol Naujoji Zelandija val
dys Samoa, ji ncprileis barba
rizmo, kuris padare Fiji salas 
maro vieta Pacifiko vandeny
ne.

Darbiniai priverčia keisti 
politika.

W. FRANCIS AHERN 
[Fectoruotosiog Pi’eaog koreerp.]

Sydney. — Australijos pre- 
mieras Hughes nesenai padare 
svarbų pareiškimų parlamen
tui, išdėstj’dajųs. Australijos 
užsienio politikų. Jis pareiškė, 
kad Australija turi draugiškai 
sugyventi su kaimyniškomis 
Šalimis, taipjau ir su Japonija. 
Pritarė tam, kad Anglija pa
darytų sutartį su Japonija, bet 
ta sutartis turi būti patenki
nanti ir Jungt. Valstijoms. Jis 
taipjau stovėjo prieš tolimesnį 
ginklavimąsi ir didinimų lai
vyno ir už nusiginklavimą. 
“Vienatinis būdas išvengimui 
karo yra, kad viso pasaulio 
žmonės atgrįštų jam savo nu
garas’,’ sakė jis.

Kiek laiko prieš Australijos 
Darbo' partija laikė savo meti
nę konvencijų, kurioj nutarė, 
kad partijos nariai nedalyvaus 
jokiame kare, kuris bus veda
mas už Australijos rubežių. 
Tokį atsakymą darbininkai da
vė į militaristų pastangas su- 
militarizuoti Australiją ir pas
kui ją įtraukti į karų gelbėji
mui Anglijos imperijos. Mano
ma, kad šis griežtas darbinin
kų pareiškimas atsisakyti da- 1 <«• .

ir privertė premierų Hughes 
permainyti savo politikų ir pa
reikšti parlamente, kad Austra
lijos žmones yra priešingi ka
rui ir todėl reikia rūpintis 
draugiškai sugyventi su kito
mis šalimis ir tuo išvengti ka
rų ateityj.

Australijos žmonių griežtas 
nusistatymas prieš susiaurini
mų Australijos teisių ir pada
rymų slaptų sutarčių, manoma, 
privertė premierų pareikšti par
lamente taipjau, kad nebus da
roma jokių slaptų sutarčių su 
Anglija busiančioje Anglijos 
kolonijų premierų konferen

cijoje ir kad visos sutartįs bus 
paduotos patvirtint Australijos 
parlamentui, kad nebus leista 
Anglijai siaurinti Australijos

Hughes pareiškimai skaito
ma didele pergale darbininkų, 
karingi tik darbininkai privertė 
valdžią išsižadėti savo milita
ristinės ir imperialistines poli
tikos ih’ atsisakyti padaryti 
Australija paklusniu Anglijos 
tarnu.

SIS

Tiktai

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo
Tel. 40—O. Budavienė

” 69—K. Miežinskis
*70 T IVTi Ii

KENTĖJO
SESIS IETUS

Ponia Stoll pasakoja mo
terims kaip atrado pasiliuo- 
savimų nuo skausmo.

Phitodelphią, Pa. — “Kentėjau 
skausmą kas mėnuo per šešis metus, 
į vemdavau pirmas

dvi dienas ir noga- 
įėjau Buvau
skaičiusi jūsų kny- 

HyjįĮp KK'lėj tipio Lydia E.
JhN Pinkham Vegetab- 

1° Compounda ir 
naudojau gyduolę 

MflL su užsiganėdinimo
t pitsekmeniib. Esu 

m,akušerka Ir pata 
riu Vegetable (Jom 
pound savo drau
gėms ir dukterinis 

naudot j|. Galite pagarsint šiuos 
faktus kaipo paliudijimą.” — Mrs. 
Louisc Stoll, 609 W. York St., Phila., 
Pa.

Tai ne naturališka yra kentėt mo
terims, kaip kad darė ponia Stoll 
ir devyni iš dešimties atsitikimų yra 
prieŽasČia sugriuvimas, netvarkomas 
sistemos, kuriuos Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compound išgydo, kadangi 
jis veikia naturališkai atitaiso.

Kiekviena moteris serganti mėš
lungiu, galvos skaudėjimu, nervišku 
alpimu, strėnų skaudėjimu arba ku
rios baisiai skausmų kankinama silp
nyn eina, turi pasinaudot ponios Stroll 
patyrimu ir iš mėgint Lydia E. Pink
ham Vegetable Compoundą.

__ ______ •

UUUUUUUDi
T. Puliman 6482

A.SKUSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrimų 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę k kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State St.

Chicago, UL 
!■■■■■■■■■■■■■■»■■■■

Dr. A. R. Bhimeiitlial
AKIŲ SPECIALISTAS

2996—F. SaplienS 
3596—P. Mockienė 
6179—M. žulpienė 
6252—A. Norvaišienė 
6280—J. Zevcrt 
6284—A. Mikutaite 
6302—V. Urbonas 
6329—P. Smilingis 
6333—O. Srogienė 
6435—M. Budriene 
6472—P. Gruzdis 
6551—A. Zumdinavičius

Jankus

(Baro
nas)

6559—M. šlevinckaitč 
6577—M. KučinskienS 
6591—J. Augustaitis 
6619—A. Vaišnorienė 
6621—J. Vaišnoris 
6625—J. Navickienė
6627— T.
6628— U. VerkutaitS 
6640—O. Katkevičiutė 
6656—D. UnnonienS
6661— J. Pociui
6662— P. Pocis
6663— D. Pocaitė
6670—J. Urmežis, (Urnežis) 
6684—N. Stonis 
6697—M. Rimkienė 
6702—O. Donelkienė 
6713—O. Brazdžienienė 
6722—J. Rutkevičius
6731— A.
6732— U.
6735—L. 
6743—P.
6748—V. Glinskis 
6752—V. Šeštakauskas 
6756—J. Dukanauckiene 
6761—0. Zlabaitė 
6763—O. Aidikonienė 
6771—Marcelė Buzienū

Pocius 
Muižaitė 
Bušma 
žulokas

6775— P. Paliliunas
6776— J. Paliliunas
6782— J. Šloveikis
6783— M. Dargia 
6785—T. Lesauskienė 
6792—V. Stankūnienė 
6802—M. Vasiliauskienė
6805— J. Palionis
6806— A. Klusaite 
6813 -A. Jaras 
6816—J. Jakubonis 
6823—M. Kavaliauskaitis 
6827—K. Povilionis 
6831—A. Klasauskas 
6837—J. Stočkus
6846— J. Kučinskis
6847— J. Griškėnas
6848— A. Lukštas 
6850—D. Masis 
6856—A. Jurgelevičienė 
6861—R. Šliupas 
6866—K. Ragauskienė 
6870—L. Girtautas 
6879—L. šilinskis 
6896—J. Dyrgelis
6906— E. Cervenauskaitė
6907— O. Rumbauskienė 
6912—B. Venckus 
6921—V. Strigauskis 
6948—A. Čepulis 
6951—J. Pelaitiene
6956— J. Kigas
6957— F. Klastauskas 
6966—J. Kubilikė 
6980—U. Mažonienė
6982— A. Grabenienė
6983— P.Gelžinieną 
7212—K. Stankaitienė 
7265—L. Puidokaitė 
7491—J. Akelaitis 
7533—o. Dorelienė 
7544—J. Simokaitis 
7549—R, Berbylas 
7557—J. Vedegis 
7567—J.
7582—P. Stravinckis

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raides susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ai’ siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Avė, 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedčliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

6
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DR. VAITUSH, O. D.
■ Lietuvis Akių
gĮBir • Specialistas

Palengvins airių {tempimą, kurir 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio ,aklų aptemimu nervuotu- 
ao, skaudamą akių karšti, aritaisc 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tollregystę. Pri 
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakari. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto ild 1 po piet

Ofisas 1553 W. 47th St, kempas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

Dr. R. Wagner
Mano specialia gydymas yra 

Chroniškų, nerviškų ir moterų ligą 
Nuo 9 r. Iki 2 p. p. ir nuo 7 ild 9 v. 
1606 W. 63 St. kampas Ashland Av.

Phone: Prospect 2704

Baltruašitis

Ištikimas Gydymas
Pasitarimas rūpestingai slaptas

DR.B.M.ROSS 
Specialistas

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo 
užnuodijimu, inkstų, pūsles šlapimo ir visokiomis 
privatinėmis ligomis.

35 So. Dearbom St., kampas Monroe St. 
Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorių 

iki 5-tų lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.

VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedčliomis nuo 10 ryto iki 
1 po piet. Utarninkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas tyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedčliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milvvaukee Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai 

J. VAN PAING M. D. 
2221 So. Kedzie Avė* 

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

[LANAOiAK jį
ocrAN -,»2z5

PACIHČj
, SFPVlCfS Į
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I IR IŠ LIETUVOS 
du ir daugiau išplaukimų kas savaiti 
tiesioginiais laiVais į ir iš ANTWER- 
PO, HARVE ir ANGLU“ 
trumpus ryšius su KAUNU 
LIETUVOS MIESTAIS.

OS, turi 
ir kitais

keliauninkams po ’2, 4 ir 6 loveles 
kambaryje

Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais.

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
OCEAN SERVICES, LIMITED. 
40 N. Deaiborn St, Chicago, III.

Stogu Oengojas
Šluomi pranešu visiems namų sa

vininkams, kad aš .esu vienatinis 
lietuvys stogų dengėjus. Dengju 
naujus ir taisau senus stogus, o 
taipgi dirbu visokius blokinius dar
aus. Dedu linas, žodžiu sakapt, 
savo darbą atlieku gerai, greitai ir 
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų.

Taipgi turiu didelį troką perkrau- 
stymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatiškai 
arba per telefoną.

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 St., 

Phone Roosevelt 8699.

- - - - UKTs^BlEžiŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3110 
W. 42nd St. Phone Lafayctte, 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną. '

Tel. Puliman 342
DR. L E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan AveM Rotelande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:81 
iki 8:80 vak.

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra - 
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
pagerintą . Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiame į vai

kus. Val.i nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedčliomis, nuo 9 iki 12 dieną.

4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St
Talephon* Yards ASl'if

Boulevard 6437 Į

■ DR. G. M. GLASER į
Praktikuoja 30 metai

Ofisas:
* 8149 S. Morgan kerti 32 St. C 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriiką 
Taipgi Chronišką Ligą. 
OFISO VALANDOS:

5 Nuo 10 ryto iki 3 po pietų. 6—8 ■ 
3 vakare. Nedaliomis nuo 10—2 ■ 
3 po pieL ■
įį Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN )
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chl- 

.rurgas ir akušeris.
Gydo aitrias k chroniškas ligas, 

vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St,

VALANDOS} Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

į Dienomis: Canal 
Telephonai: •< 8110 arba 357

| Naktimis: Draxel 
l 950 - Drover 4186

GYVENIMAS: 8412 S. Hal.ted St.
VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

v----------- - -------------- --- --------------- >

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave„ 2 lahoe 

Chicago, lliinuia.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriiką ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 

•5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai. 

valandos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Dreael 2880

----------- --------

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS/IR CHIRURGAS 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet. 6 iki 9 vakare. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted SU 

Kampas 118 ir Halsted St.
**—■ .---------- —— 

..........  .. ..................■■■.............................  II I ,.v

Tel. Austin 737

' DR. MARTA
D0WIATT—SASS.

Kątik su grjžo ii Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną Ir 6—9 

vakare išskiriant nedėldienius.v-...  ....--.-..... . -r

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

Akušėras
Halsted St., Chicago. ■ 
10-12 y. r., 1-8, 6-8 ■ 

2 rvtn.

3203 So.
Valąpdos:

v. v. Nedčliomis 10-12 ryto,

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DANTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta. 

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Telephone Yards 6834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i| 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St„ Chicago, III.

fer *11 ’.........„ Jg|
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. G1NDICH
DANTISTAS

Mes savo darbą gvarautuojame 
Kalbame visas Europiškas kalbas.
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Arti 88th Street.
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ŽINIOS
CHICAGOS

tt, 
KALBĖTOJAS AREŠTUOTAS.

sa-
prie Homan ir

būrys (tomingai

nahain ,kuris taipgi to paties 
amžiaus, ir kalbėjos apie nau
jus namus. Bet keletas dienų 
atgal iškilo tarp jų kokis ten 
nesusipratimas, apie kurį jiedu 
niekam nieko nesakė. O pelny
čio i jinai devynis karius telofo- 

j navo vaikino motinai, klausda
ma ar Haroldas, jos sūnūs na
mie. Vis duota . atsakymas, 
kad jo nėra namie. Po pietų 
gi mergina atėjo į vaikino na-: I 
mus, kur jiedu barės. Paskui 
vaikino motina išgirdus mergi- 

; ną rėkaujant ir duris užtren
kiant. Motina išbėgus rado ją

Penkios merginos tapo su
žeistos, kuomet gatvekaris už
važiavo automobilį prie Lea- 
vitt ir Dvyliktos gat.

Maršalas Foch aplankys 
Chicagą lapkričio 6 d. Tas ta
po paskelbta užvakar.

Lietuviu Rateliuose

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ZEME. MORTGECIAl -PASKOLOS
MOTERŲ

REIKIA patyrusių ir nepaty- 
sių moterų ir merginų prie rin
kimo naujų vilnonių atkarpų.

B. COHN & SONS, 
1244 So. Union Avė.

R , JIEŠKAI geros žemės?
kitataučiais. Biznis gerai eina. Par- •,elKu norį tikrai geros žemes, kur 
davimo priežastis, savininkas užlaiko 5n ma PuJkiai gyventi dabar ir 
du bizniu. .11110111 Pat kartu užtikrinti sau gerą

gyvenimą ir senovėj, pasakysiu tei
singai kur gali rasti derlingos žemės. 
Klausk P. M. Kaičio.

8301 So. Halsted Str., 
Chicago, III

du bizniu.
2956 S. Union Avė.

Nedėlios fvakare Marris Le
vine, 1 135 N. Artesian avė 
kė prakalbą
North avės. O publikos gana
skaitlingas
klausės, kaip kalbėtojas nuro
dinėjo pasaulio klaidas ir ko- 
kiuo keliu galima į 
resnį gyvenimą.

Tuo tarpu pasisuko policis- į 
tas V. T. Tansey ir kalbėtoją 
areštavo. Areštavo jį neva už 
tai, kad pastarasis pasakęs:

• “Jungtinių Valstijų kareiviai 
buvo kvailiai, kariaudami Fran 
euzijoj už vėliavas ir gėles.”

Minia buvo ytin susiintere- vakar naktį buvo užpuolę E. 
savus kalbėtojo išvadais, ka-1 Schenttler, 2818 N. Christiana

bet detektyvai suspėjo jį

įeiti į skaid- prie <lurM Perkrih’si?- Ji buvo
nuodų išgėrus vaikinui bema
tant. Vaikinas ir jo motina 
įnešę merginą vidun. Pankui

žin kur dingo.

Išgelbėjo nuo “nioby.
Bent šimtas vyrų-mobų

ka

savus kalbėtojo išvadais,
daugi ji pradėjo grūstis ant po-J avė
licisto ir grąsinti. Tačiau po-, išgebėti. Scbenttler, sako buvo 
licistas išsitraukęs revoverį' užpuolęs panelę Lillian Dorne- 
pasidarė sau kelią ir nusivedė ckį ir norėjęs su ja nedorai pa- 
areštuotąjį. sielgti. Mergina su vaikinu 

Dombrowski tuo sykiu grįžo 
Lenką apvaikščiojimas. iš šokio ir prie josios namų 

Gal koks 10.000 lenkų nedg- Pasirodė nepažįstamas kuris 
lioj maršavo per H.imbokH j°s vaik,n.'!,r k,bo pne
parka atiduodam! paminėjimo I Mergina ėmė rė ti ir
garbę T. Kosciuškai, lietuviui i Pnkf16 sav0 scserl ,lr šva,"b 
karvedžiui ir K. Pulaskiui, ant- (<’rb«nus ir paskui visi pradė- 
ram lenkų didvyriui. U° J» v-v,is’ ko1 J1” “‘l’0 nlin,os 
Po parkų prie Kosciuškos mo- Paspirtas prie sienos, 
nemento buvo sakoma prakal-

BRIDGEPORT
“Birutės*’ Balius.

Ketvergo vakare “Birutė” 
turėjo įrengus balių Wbite 
Squarc Parko salėje, šokis tu- 

| rėjo prasidėti kai aštuonios, 
bet publikos šiek tiek susirin
ko tik apie devynias. Ir tai ne
daug. Todėl ir tasai balius bu
vo nekoks, negyvas. Ir muzi
kantų viso tebuvo tik trys.'Ta
rytum žinota, kad nedaug pub
likos teateis. Kai vienuolika šo
kis užsibaigė. Šokėjai geidė dar 
ilgiau pasišokti, bet kad toj 
salėj tegalima būti tik iki vie
nuoliktos, tai vistiek turėjo 
ruoštis prie namų. —X.

* * *

REIKIA 2 patyrusių 
rių skudurų skirstymui.

M. COHEN, 
1008 W. Main St. 
Tol.: Monroc 1135.

motc-

PARDAVIMUI bučemė ir gro- 
semė. Vieta labai gera ir nuo 
seniai įdirbta. Parduodu su 
fixtures.

1715 S. Canal St. DIDŽIAUSI BARGENAI

švedai apžiūri Chicagos 
dirbtuves.

Praeitą sekmadienį Chicagon

bos. Tarp kitų kalbėtojų kalbė
jo ir senatorius M .McCormick. 
Paskui jis perskaitė nuo prez.
Hardingo telegramą, linkejan-1 a(Vyko keletas švedų pirklių, 
tį Lenkijai didelių pasisekimų. e(įukatOrių (švietėjų) ir dirb- 

čionai prakalboms užsi'bai- fuvninky pastudijuoti jos dirh- 
gus daugelis nuvyko į I^a Šalie fuveSt Svečiai tam apžiurinėji- 
hotelį, kur irgi tuo pačiu tiks- nuij paskyrė penkias dienas.

-----  _—:—bankietas paskuj Vykg toliau į vakarus 
| tais pačiais tikslais.

Rasta dvi žmogaus kojos iš
plautos iš Drainage kanalo ne- 

Mergalte nusižudė dėl meilės, dėlioj. Viena koja buvo suvi- 
Miss Mary Carr, dvidešimts niota įvairių tautų vėliavas, 

metų amžiaus, pčtnyčioj nupi- 
nuodino dėl meilės nepasiseki
mų. Jinai gyveno po numeriu 
5477 Dorcbester avė. ir dirbo 
VVasbington Park National 
banke už knygvedę. Metus lai
ko ji vaikščiojo su Haroldu Ho-1

hi buvo suruoštas ] 
Chicagos lenkų draugijos. Kal
bėtojai buvo McCormick, GIo- 
mbinski ir Charnecki.

o antra į moters sijoną. Tasai 
privertė policiją išgraibyti ka
nalą jieškant (langiau žmo
gaus šlAnkų.

Frank Nedels, 3561 Prairie 
; avė., pagriebė iš Louis M. Ridi 
krautuvės, 15 S. Clark gat., žie-

PRANEŠIMAS
j lės ir išbėgo laukan. Policistas 
jį sugavo, kuomet jis įbėgo į 
tūlą namą.

Home įėjoSkaitykite The
Builders Association pagar
sinimą telpantį Pčtnyčioj ir

s vyrai užvakar naktį 
į Carl E. Ebert smuklę, 

prie 4548 W. Dvidešimts ant 
ros gat., atėmė iš smuklininko

Subatoje, šiame laikraštyj. ir ?°. trijų kostumierių $205 ir
auksinį laikrodėlį.

Extra!
25c. už vieną Naujieng 

numerį.
Jei kas turite Naujienų num. 46 

— 1914 m. ir 11, 293, 298, 303 — 
1915 m. ir 21, 37, 47 — 1916 m. Už 
visus bus mokama po 25c. Prisiųski- 
te sekamn antrašu:

J. P. M.,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

flMB

Pranešimai
“Kardo” piknikas įvyks nedėlioj, 

birželio 5 d., Čemausko darže, Lyons, 
III. Pikniko pradžia 10 vai. ryto. 
Prorgamas prasidės 4 vai. po piet:

— Komitetas.

Cicero. — Lietuvių namų savininkų 
Sąjungos mėnesinis susirinkimas į- 
vykš birželio 1 d. 7:30 v. v. Neppo 
svet. 1500 So. 49th Avė., kampas 15th 
st. Visi dalyvaukite. Bus miestelio at
stovas, kurs duos paaiškinimų dėl 
gatvių taisymo Gali atvykti ir ne
priklausantieji Sąjungai.

—A. Balčiūnas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo vyro Aleksa Kor- 

sak. Noriu žinot kur gyvena, 
dėl, kad sugrįžši, nereikės rūpintis 
apie persiskyrimą, o jei negrįžši, rei
kės tai padaryt. Meldžiu prisiųsti

TAVO MOTERIS, 
Naujienos 281.

To-

REIKIA šeimyninkės našlė be vai
kų arba merginos namų darbui, ma
ža šeimyna. Gera mokestis, skalbt 
nereikia, valgis ir kambaris. Nuola
tinis darbas.

Atsišaukite.
OREMUS CHEMICAL 

LABORATORY, 
1718 So. Halsted St.

REIKIA patyrusių dviejų mo
terų skudurų skirstymui.

2633 S. State St.

REIKTA veiterkų, merginų arba 
moterų į restauraną. Gera vieta ir 
gera mokestis. Atsišaukite iš 
nuo 7 iki 10.

MRS. JOSIE PUŠEVICZ
3019 Poplar Avė. ir 31 St.

ryto

REIKIA DARBININK
VYRŲ

REIKIA agentų ir kolektorių 
prie sveikatos ir atsitikimų In
surance. $10 alga ir komišinas, 
galima padaryti nuo $6 iki $12 
į dieną ir daugiau jei norėsi dirb 
ti. Jei esi darbštus atsišauk į 
musų ofisą. Agentūros superin
tendentas paaiškins, taipgi 
rodis kaip padaryti pinigų.

CHICAGO MUTUAL 
COSUALTY CO.

431 So. Dearbom St., 
Room 911-912.

nu-

------- į*—•
REIKIA antrarankio duon- 
pio . Gera mokestis,

8651 Baltimore Avė.
So. Chicago. III.

—

REIKIA 10 lietuvių vyrų nuo 25 iki 
45 metų amžiaus, angliškai kalbančių 
Ir kurie Chicagoj gyvena nemažiau 3 
metus, šį darbą išmokus galima už
dirbti nuo $3,000 iki $5,000 į motus, 

nuoIšmokinsime veltui/ Kreipkitės 
9 iki 8:30.

Wm., H. NOVEK,
Nat’l Life Bldg., ' 

Room 348, 
29 So. I.a Šalie St.

PARDAVIMUI saliunas, lietu
vių ir kitų tautų kolonijoj. Prie
žastis pardavimo — pirkau ki
tur namą.

2900 Lowe Avė.

PARDAVIMUI saliunas. labai 
geroj vietoj, lenkų ir lietuvių 
apgyvento], biznis gerai išdirb
tas per daug metų. Pardavimo 
priežastis — nesutikimas 
partneriu. 724 W. 31 S.

Murinis namas dviejų pagy
venimų 5 ir 6 kambariai, karštu 
vandeniu apšildomas. Randos 
neša vienas flatas $65 į mėnesį. 
Puiki nauja apygarda 63 St. ir 
Westem Avė. Kaina $12,000, 
lengvos išlygos.

REIKIA PINIGŲ
Nelauk iki surinksi tūk

stantį, bet priversk savo pir
mą šimtinę atnešti daugiau 
pinigų dabar. Pirk augštoa 
vertės mortgečius, atnešan
čius nuo 6% iki 10% pelno. 
Absoliutiškai saugus inves- 
tinimas, nėra jokios speku
liacijos. Priimame Liberty 
Victory Bondsus už pilną jų 
vertę. Pilnesnių paaiškini
mų klausk P. M. Kaičio.
3301 S. Halsted St., Chicago

VAIRUS SKELBIMAI

su

PARDAVIMUI kepykla (ba- 
kery) ir namas. Geras retail 
biznis ,lietuvių kolonijoj. Kai
na $10,500 . Reikalauja cash. 
Savininkas važiuoja Europon.

2652 W. 47th St.

PARDAVIMUI saliunas la
bai geroj vietoj ir per 10 me
tų įdirbta. Pardavimo prieža
stį patirsite ant vietos.

4328 So. Hermitage Av.

Dabar geriausias laikas įsigy
ti lotą už prieinamą kainą.

Mes turime keletą puikių lotų 
naujoje lietuvių apygardoje arti 
63rd St. ir Westem Avė. Gatvės 
išblokuotos ir užmokėtos. Pa- 

(sibaigus namų statytojų strei- 
1 kui, už tuos lotus reikės mokėti 
$200-$300 daugiau. Taipogi jei 
turi lotą arba namą bile kur ir 
nori parduoti kreipkis į mumis. 
Mes tuojaus surasime pirkėją.

Musų ofisas randasi vidurmie- 
styj po antrašu:

FRANCIS KIBORT & CO., 
Room 707 — 35 S. Dearborn St.

Pasakykit mums mierą savo 
kambario, o mes suteiksime 
maž-daug apskaitliavę kiek at
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
DYS”. Tel. Victory 2400. 
GEORGE GREEN LUMBER CO 

22nd St. Bridge

APSISAUGOK!
Daug žmonių netenka savo sunkiai 

uždirbtų pinigų per neapgalvotą in- 
vestinimą. Duosiu pilnas ir teisin
gas informacijas apie visokios rųšies 
Šerus, bondsus, mortgečius ir tam< pa
našius investinimus. Klausk P. M. 
Kaičio.

3301 So. Halsted St., 
Chicago, III.

lt. ___ !'--------------------------------------- "!!!... ............

MOKYKLOS
PARDAVIMUI saliunas ge- 

lietuvių apgyventoj 
Biznis įdirbtai per 
gražus ir šviesus, 
nebrangiai.
W. 14th PI.

roj vietoj, 
kolonijoj.
20 metų,
Parduosiu

671

—...--------- i
TIKRAI PIGIAI.

MA5TER
SYSTEM

PARDAVIMUI kampinis groseris 
— 3759 So. Halsted St., Bargenas.

Kampinis bizniavas namas 8658 S. 
Union Avė. Krautuvė ir 3 fl. Krau
tuvė be lyso. Atsišaukite prie sa
vininko.

834 W. 55th St.

Parduodu namą 6 flatų, prie 46-os 
ir Wood gatvių % bloko nuo gatve- 
karių linijos, taipgi netoli bažnytinės 
ir public mokyklų. Rendos neša 
$85.00 j mėnesi ir galima pakelti; 
Kaina $6,500 labai gerame stovyj ir 
gera vieta, gasas, vana, namas dar 
nesenai statytas. Savininkas gyvena 
4612 S. Wood St., 2-os lubos prieskis 
Galima matyt visada.

PARDAVIMUI grosemė ir bučemė 
lietuvių apgyvento] vietoj, 1 blokas 
nuo lietuviškos bažnyčios. Atsišau
kite.

JUSTIN MACKIEWICH, ,
2342 So. Ix?avitt St., Chicago, III. džia ir sielą.

Phone Canal 1678.

PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEMĖ.

Kolonijoj jūsų žmonių, kur gali ta- 
mista pagelbėt savo kaimyną ir ta- 
mistos kaimynas tamdstos, šir-

Stambaus produk- 
tyvio kietmedžio miško, nu

kirsto dvidešimts metų atgal, parda- 
, v . 1 vojamo po $25 už akerį. Bažnyčia

PARDUODU bučemę ir grosemę jr mokykla arti. Wisconsin išdirbta 
sukamu ar be. Graži vieta, biznis iemė turi abelną vertę virš $135 už 
gerai eina. Parduosiu, kad moteris akeri. Paaiškinimus suteikiamo laiŠ-< 
serga, vienam

Vyrųlr Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu jus 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvineą ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICACO.

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

8252 
netoli

sunku 
A. T., 
Naglo 
doning

apsidirbt.'

Avė., 
house.

skėrį. Paaiškinimus suteikiame laiš-(

JONAS P. EVALDAS, 
Lietuviška Agentūra

West 33rd St., Chicago,
Tel. Yards 2790

ku.

840 III.

PARDAVIMUI grosernė ir: 
biičeme, lietuvių ir rusų ko
lonijoj. Geras biznis.

1447 S. Halsted St.

Pasidaryk sau vyną
Vynuogės, Vynuogės 

Vynuogės.
Džiovintų juodų ir baltų 

vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori, 
už prieinamą kainą.

COYNE BROS., 
119 W. S. Water St.

Chicago, III.

Nedėlios vakare trys jauni 
vagys pareikalavo Alfred 
Gerch, 5119 Prairie gat., pa
kelti rankas. Jis nusijuokė ir 
pradėjo bėgti. Kišenių krausty- 
tojai taipgi ėmė bėgti, 
ton pusėn.

Persikėliau.
šiuomi pranešu savo kostumeriams, 

kad aš, Monika Banienė-Vaitkevičienė 
gyvenusi po num. 8336 S. Halsted 
St., dabar atidariau ofisą po num. 
3113 So. Halsted St.

REIKALINGAS Lietuvis-Ap- 
tiekorius. Gera proga pirkti vie
nų lietuvių apgyventoj vietoj ap
tiekę. Ten pat irgi reikalingas 
patyręs aptiekoj darbininkas.

Antrašas: . Frank Goodwill 
Drugist, Montello, Mass.

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj, 
mui, elektros 
toiletas. 
šito

IŠSIMAINO
Naujas mūrinis 2 pagyvenimų po 4 

kambarius namas su visais naujos 
mados įtaisymais. Namas randasi 
Brighton Parke ir lotas South Side 
gražioj vietoj. Kas turite didelį na-

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

6203 S. Halsted, 2407 W. Madlsoa, 
. 1850 N. Wells St.

137 Mokykloa Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmoksimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

tik ki-

Evans 
padėjo

Yra 4 kambariai pagyveni-’ mą gražioj vietoj ir norėtumėt mai- 
tros šviesa visuose vana,1 nyt, atsišaukite tuo jaus pas

Pardavimo priežastį patir- 
ant vietos.

4544 S. Califomia Avė., 
Chicago, III.

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

ATYDA LIETUVIAMS IR 
LIETUVAITĖMS

Atidarėm mokyklą kurioj 
mokinam ir prirengiame prie

LIETUVIŠKA RAŠOMOJI 
MAŠINĖLĖ 
(Typwriter)

Rašo lietuviškai, angliškai ir 
kitose kalbose.

Reikalauk katalogo arba kreip
kis ypatiškai į ofisą. 
HAMMOND TYPEWRITER CO.

lOth floor Security Bldg., 
189 W. Madison St., 

Chicago, UI.

Nettie Kenlin, 4642 
avė., subatos vakare 
galvą ant bėgių ir laukė trau
kinio atvažiuojant. Bet kad ji 
pataikė uždėti galvą ant to
kių bėgių, kur traukinys nėjo 
visą naktį, tai ir užmigo. Sar
gas paskui pristatė ją polici
jai. /

Dvidešimt šeši tušti vagonai 
sudegė prie Keturiasdešimta 
šeštos ir W. Trisdešimts de
vintos iš subatos į nedėlios nak
tį. Vagonai priklausė Sante 
Railroad kompanijai.

Fc

44
va-

JIEŠKAU savo sesers Zofijos Spi- 
taitės. Kauno rėd., Tauragės apskr., 
Tenenų parapijos. Gavau laišką iŠ 
Lietuvos nuo brolio, kad ji atvažiavo 
Amerikon. Malonės atsišaukti.

JUOZAS BRINKIS, 
1706 So. Halsted St. 

Chicago, III.

AUTOMOBILIAI

PARDUODU bizniavą namą gva- 
nšnnATmnu r • x • žioj vietoj, Melrose Park, rendos at- 
1 ARDAVIMU1 avalinių tai- ( nnga vjrg $500 J mėnesį. Pardavimo 

symo vieta, SU elektrinėmis ma- priežastis, noriu Lietuvą atlankyt.
šinomis. Pardavimo priežastis— 
liga.

1539 W. 21-st St.

Atsišaukit pas savininka 
ANTANĄ PRABISH, 

2201 Lake St.

APSIVEDIMAI.

PARDAVIMUI Jeffery automobi
lius 6 cilinderių, žieminis ir vasarinis 
viršus, užtikrintam stovyj, visai nau
ji tajerial. Norinti gero automobilio, 
nepraleiskit šios progos.

Matyt galit vakarais.
P. WALTERAITIS, 
2423 W. 46th St.

Tel.: Lafayette 1329.

PARDUODU barbernę, arba 
aukso mainas. Vieta labai gerą 
ir nuo senai įdirbta.

3405 S. Halsted St.

NAUDOKITĖS ŠIA PROGA
Pardavimui 4 pagyvenimų naujas 

mūrinis namas. Elektros šviesa, 
, maudynės ir naujausios mados visi 
įtaisymai. Parduodama pigiai, arba 
mainysim ant mažesnio namo, loto

* Y , Pardavimo prie- 
labai svarbi. Atsišaukite 

SZEMET & LUCAS,
4217 Archer Avė.

te mokslą ir ant ateities pada
ryti lengvą gyvenimą, atsilan- 
cykit, bus parodyta ir paaiš
kinta veltui. Atdara nuo 9 
ryto iki 9 vakaro.

DR. W. YUSZKIEWICZ, 
1407 Mihvaukee Avė. 
Phone Humboldt 5849.

AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?
Reikalauk musų kainos asphalt sto

gams ir nvurmurinio paviršiaus, stu- 
bų ir garadžių stogams.

Tel.: Victory 2400
GEORGE GfcEEN LUMBER CO., 

22nd St. Bridge.

Micbael Mangan, 343 W. 
gat., vakar pasimirė nuo 
gies smūgio. Užvakar jis va
giui pasipriešino ir užtai tapo 
persmogtas.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame Ir taisome.

1401 W. 47th St.» Chicago.

Nežinomo vyro, apie ketu- 
riasdešimts penkių metų kū
nas nedėlioj ištrauktas iš drai- 
nadžio kanalo prie Lemont.

Nedėlioj kaip trys po piet» 
tūkstančiai žmonių turėjo pa
rodą pamniejimui Francijoj 
žuvusių Amerikos kareivių.

• —” !
JIEŠKAU apsiVedimui merginos ar 

moters nuo 35 iki 45 metų amžiaus. 
Esu našlys 31 metų amžiaus, turiu 2 
vaiku, vienas 7 metų, kitas 6. Esu 
laisvas, tad noriu gaut tokią pat mo
terį. Turiu turto: gražius namus, 
rakandus ir pinigų.

JOE NOVICK,
31 E. 13th St., Georgetown, III.

PARDAVIMUI 1917 Davis 
I automobilius 6 cilinderių. Red 
Seel Continental motoras. Kai
na $375. KEDZIE AUTO SHOP,

4257 S. Kedzie Avė., 
Tel.: Lafayette 409.

f arba kokio biznio.
PARDAVIMUI užeiga pakeleiviams,, 

pabudavota Holandijos ir Šveicarijos 
modelio. 20 minučių važiavimo nuo Į 
Chicagos. Labai senas ir geras biz- _____
nia. Daug lietuvių g^ena aplinkui. | PARDAVIMUI mūrinis namas pen-

Handasl ant Oak Pulk Avo 41 pagyvenimų po 4 ir 6 kambarius, 
su Beroyn, III. > toiletal. Rendos neKa
_Phone BerwynJ75.----------------------- $)(|0 00 . m€nesĮ. ]{.„na $8,500.00.

Priežastis pardavimo patirsite ant 
i vietos. Savininkas ant 3-čio augšto 
iš užpakalio. Brighton Park.

2844 W. 88th St.
RAKANDAI

DIDELIS RAKANDŲ 
BARGENAS.

pas

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

JIESKO KAMBARIŲ
VEDUSI pora jieško gyvenimui 

vietą pas lietuvius pietinėj dalyj Chi
cagos, kreipkitės: 39-th Street garage 
719 East 39th Street.
Telefonas: Drexel 2209.
'ELiSBL' JLI'LL ------- ! W«'J1I-- I —

ISRENDAVOJIMUI

1—1919 Oldsmobile, parmale- 
votas ir perdirbtas.

1—1919—21/2 tonų Bethlehem 
trokas, State body.

1—1920 3% tonų United tro
kas, State body.

8—Alco trokai tonų, State
body.

Cash ar išmokesčiais perkame 
ir parduodame automobilius.

1146—48 W. 22nd St.

( Pardavimui vieno pagyvenimo 
Parduodu savo gražiausi ir vėliau- mūrinis namas, 4 metai kaip statytas 

sios mados trijų šmotų seklyčiai se- J su gasu, elektriką, maudynė ir kitais 
tą, kaurus, lovas, stala, kėdės etc. parankumais. Privažiuojama į visas 
Vartoti tik 30 dienų. Parduosime 1 dalis miesto už 8 centus. Atsišauki
ant syk arba atskirai. Taipgi $200 te pas sav*ninką.
Victrola už $50 su visais mano rekor- z D. CESNA,
dais ir deimanto adata, gvarantuota 4948 So. Tripp Avė.,
10 metų. Galit matyt nuo 9 iki 9 Vienas blokas į Šialinus nuo Archer 
kas diena if iki 4 vai. po pietų ne- Avė. gatvekarių.kas dieną it iki 4 vai. po pietų ne
dėlioj.

2810 W. Harrison S*

AUŠROS MOKYKLOJ 
ŠIE SKYRIAI:

Anglų kalbos.

ANT RENDOS 2 platai 5 ir 6 
kambarių, garu 
moderniški įtaiit 
krautvės, 1, kampinė) didelė, ki

 

ta 2 nuo kampo, lietįiviškoj ko
lonijoj.

Klauskit A Vizbaijas, 
3301 Sdx H l St.

omas, visi
Taipgi 2 PARDAVIMUI

FARMA MIESTE.
_ Pardavimui vienas akeris žemės su 
" • nauju 5 kambarių namu ir murinę 

barne. Galima nuvažiuoti į visas <la- 
5 lis miesto už 8 centus. Parduosim 

pigiai arba mainysim ant didesnio 
Atsišaukite tuojau pas:

SZEMAT & LUCAS 
4217 Archer Avė.

2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrijos Ir kitų Ma

tematikų.
5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su

vartok naudinga^. Seni ir Jauni vy
rai ir motetas * visi neatidiliodami 
pradėkite tuoj. “ /
niausią ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Aušros Mokykla se-

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, gerai biznis įdirbtas. Pardavimo 
priežastis — likau našlė. Parduodu 
greitai ir pigiai. Kas norite, pasi
naudokite gera proga. Sąvininkę ra
site ant vietos.

P G
1701 So/C^al St.

RAKANDŲ BARGENAS
Jauna pora turi parduoti savo 

kambarių rakandus. Gražiausia gro- 
jiklis pianas su roliais, didelis dubel- namo, 
tava springsa phonographas su re
kordais ir gvarantuota daimanto ada-' 
ta. Gali grajint visokius rekordus (-------
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios , PARDAVIMUI naujas mūrinis na-1 
mados fruntinės setas, dining setas, mas, 2 pagyvenimų, po 4 kambarius,1 
miegkambario setas, kaurai, deven- elektros šviesa maudynės ir visi nau- 
portas, pastatoma ant grindų lempa, jausios mados įtaisymai. Namas ran- 
kurtlnai etc. Viskas nauja. Parduo- dasi Brighton Park. Reikia įmokėti 
sime ant syk arba atskirai už tavo. $2000.00, likusius randos išmokės, 
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bar- Kaina $6.700,0’0. Atsišaukite pas 
geno. Rezidencija: SZEMAT & LUCAS

1926 So. Kedzie Avė, 4217 Archer Avė4217 Archer Avė

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių ir 
Anglų kalbų; Grammar School, 
High School ir Prekybos daly
kų. Prirengiama prie kvotimų | 
visas augštesniasias mokyklas. 
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki 
4:00 p p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.


